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Förskolans pedagogik och arbetssätt 1 7,5 
högskolepoäng
Preschool pedagogy and methods 1

Grundnivå, U0040P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG * Utbildningsvetenskap/didaktik 

allmänt
Utbildningsvetenskap/didaktik 
allmänt

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: 
U0022P vfu 2 
U0007P Natur och teknik i förskola, 7,5 hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna:  
- beskriva  barns lärprocesser utifrån deras olika sätt att skapa mening, att uttrycka sig  
  och reflektera kring sitt lärande  
- använda observation och pedagogisk dokumentation för att analysera och problematisera   
  såväl barns lärande som det egna lärandet  inom naturvetenskap/teknik  
- reflektera över det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns lärande  
  och verksamheten i sin helhet  
- teoretisera och tillämpa dialogen som grund för lärande

Kursinnehåll
Teorier om ledarskap och maktperspektiv  
Reflektion i teori och praktik – ett problematiserande förhållningssätt    
Pedagogisk dokumentation  
Dialog och samspel  
Förskollärarens roll i ett utforskande arbetssätt med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

De studerande deltar vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

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.

Kursen examineras genom muntlig examination (2.5 hp) och skriftlig inlämning (5.0 hp).    
Kriterier för att uppnå G eller VG finns i studiehandledningen.   
Prov får göras om vid fyra tillfällen utöver det ordinarie provtillfället.   
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Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Muntlig examination U G# 2,5 Obligatorisk V14

0003 Skriftlig inlämning U G VG * 5 Obligatorisk H16

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-06-16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
2013-02-15
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