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Kurskod: BOO200

Barnet och omvärlden II, 7,5 hp
The Child and Her Surroundings II, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-11-21
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H14
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens syftar till att studenten ska fördjupa kunskaper om demokrati, jämställdhet och 
likabehandling.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. diskutera demokrati, likabehandling, samspel och delaktighet i förskola/förekoleklass
2. dokumentera och analysera hur olika föreställningar och normer om delaktighet, 

genus och jämställdhet påverkar samspel mellan barn och mellan barn och vuxna
3. planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisning med fokus på delaktighet, 

genus och jämställdhet

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning inom 
Förskollärarprogrammet (LGFÖR).
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
- Litteraturseminarium med individuella skriftliga uppgifter (lärandemål 1) - Gruppvis 
muntlig redovisning om samspelssituationer i förskolan (lärandemål 1,2 och 3) - Enskild 
skriftlig VFU-uppgift (lärandemål 1,2 och 3) - Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning 
(lärandemål 1,2 och 3) Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM 
där även betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Begränsning av antalet examinationstillfällen
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Vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har den studerande rätt till förnyad 
VFU vid ett (1) tillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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