
KURSPLAN

Kurskod: OLU110

Omsorg, lek, lärande och utveckling, 15 hp
Care, Play, Learning and Development, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-09-06
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskap om och förståelse för ett 
förskolepedagogiskt förhållningssätt, där omsorg och lärande bildar en helhet. Dessutom 
syftar kursen till att ge grundläggande kunskap om barns lek och utveckling.
 
Lärandemål
 Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna beskriva hur omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i förskolan
2. kunna beskriva vad som kännetecknar ett tematiskt arbetssätt i förskolan
3. visa kunskaper om och reflektera kring förskolans värdegrundsarbete
4. kunna kommunicera kursens ämnesinnehåll i tal och skrift samt via informations- 

och kommunikationsteknik
5. reflektera över sin blivande profession i relation till teoretiska perspektiv gällande 

barns utveckling, lek och lärande 
6. visa färdigheter i att etablera kontakt med barn och vuxna samt i att genomföra 

undervisning under den verksamhetsförlagda utbildningen

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  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
Kursen examineras genom:
- individuell muntlig redovisning (lärandemål 3)
- litteraturseminarium med skriftlig gruppuppgift (lärandemål 1, 2,4 och 5) 
- fullgjord VFU (lärandemål 5 och 6)
- individuell skriftlig och muntlig uppgift med opponentförfarande (lärandemål 1,2,3,4 och 5)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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KURSPLAN

Kurskod: OLU110

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

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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