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Lärarutbildningsnämnden
Pedagogiskt arbete

Kursplan

Nyfiken på förskola och skola

Kurskod: LPGFV2

Kursens benämning: Nyfiken på förskola och skola
Curious about preschool and school

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-09-08 och gäller från vårterminen 2021 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet (G1N).

Lärandemål
Kursen syftar till att inspirera och skapa förståelse för förskolan och skolans uppdrag gällande
organisation, innehåll samt kommunikation och bemötande med fokus på en förskola och skola för alla. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och förklara likheter och skillnader i förskollärares och lärares uppdrag,
2. redogöra för vad ett professionellt bemötande kan innebära i kommunikation med barn, elever,
vårdnadshavare och kollegor,
3. beskriva hur undervisning kan planeras och genomföras med fokus på barn och elevers förutsättningar
att nå målen i undervisning samt
4. beskriva teoretiska grunder om konflikthantering och gruppers utveckling.



Innehåll
I kursen behandlas
- Förskollärares och lärares uppdrag utifrån de nationella styrdokument som uppdraget vilar på.
- Professionellt förhållningssätt och bemötande i olika former av kommunikation i förskola och skola. 
- Hur planering samt genomförande av undervisning kan utföras utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur
och varför.
- Kunskap om grundläggande teorier om konflikthantering och grupprocesser.
- En förskola och skola för alla.

Tillägnandet sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1,2 och 3 examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.
Lärandemål 4 examineras genom litteraturseminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


