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Lek, lärande och rörelse 15 hp
Play, Learning and Movement 15 credits
Grundnivå
Fördjupningsnivå: grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•10•13) och gäller studenter antagna vårterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen utgör en del av förskolepedagogiska ämnen med in•
riktning mot förskollärarexamen.
Behörighetskrav
Perspektiv på barns lärande och utveckling 15 hp
Kursens mål
Kursens mål är att den studerande ska utveckla grundläg•
gande kunskaper om lek utifrån lekteoretiska perspektiv.
Mot bakgrund av detta ska insikter och färdigheter om le•
kens egenvärde såväl som redskap för lärande utvecklas och
omsättas i en empirisk lekstudie som visuellt och muntligt
kommuniceras med företrädare för förskolans verksamhet.
Målet är också att den studerande ska utveckla kunskaper
om de villkor för lärande som lekens miljöer och redskap
utgör, med särskilt fokus på fantasi, kreativitet, omsorg, väl•
be nnande och rörelse.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förstålse
• redogöra för centrala lekteoretiska begrepp och per•
spektiv
• redogöra för miljöer och redskap i lek som villkor för
lärande och kommunikation
Färdighet och förmåga
• i grupp planera för och iscensätta innovativa lekmiljöer
• mot bakgrund av de villkor som lekens redskap och
rum utgör med hänsyn till barns perspektiv samt kom•
municera resultatet med stöd av digital bildproduktion
• kommunicera resultatet av i grupp utförda empiriska
analyser av eget fallstudiearbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera barns lek och lekmiljöer med stöd av relevan•
ta lekteoretiska begrepp och perspektiv med hänsyn
tagen till barns perspektiv och de villkor som lekens
redskap och rum utgör
• problematisera leken som kommunikativ praktik

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av tre teman, lekens rum, lekens grund och
lekens möjligheter. Det första temat innehåller historiska och
teoretiska perspektiv på lek i relation till lek, kreativitet och
innovation. Vidare problematiseras lekbegreppet. Det andra
temat fokuserar rum för lek, och kulturskapande samt lek•
sakers och lekredskaps betydelser i fantasi• och rollek. Det
tredje temat behandlar lekens möjligheter. Ett övergripande
område som ingår i kursens samtliga tre teman är lekens
praktik och dess relation till lärande, omsorg, välbe nnande
och rörelse.
I kursen arbetar studenten med två stycken projekt med
vetenskaplig förankring. Kursen utgår från ett utforskande
och transformativt perspektiv där kopplingar till aktions•
och aktörsforskning görs. Empirisk lekstudie • studenterna
genomför en datainsamling med stöd av vetenskapliga meto•
der och re ekterar över och anlyserar metodernas relevans.
Källors vetenskapliga användbarhet diskuteras. Den veten•
skapliga rapportens delar studeras liksom avhandlingens och
den vetenskapliga artikelns.

Undervisning
Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar, se•
minarier, praktiska workshops samt redovisningar av egna
arbeten. Studierna bedrivs dessutom via fältstudier, praktiska
övningar och enskilt kunskapssökande.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras individuellt genom skriftlig rapport av
fallstudie samt muntlig redovisning av densamma samt pro•
duktion av vetenskaplig poster och muntlig redovisning av
densamma samt seminarier och workshops med obligato•
riskt deltagande. God språkbehandling och relevant presen•
tationsform liksom ett vetenskapligt förhållningssätt gäller
enligt rådande progression under utbildningstiden.
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Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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