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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l

l

diskutera övergripande, med stöd i vetenskapliga arbetet, hur Reggio
Emiliainspirerat ateljéarbete kan användas i förskola,
redogöra för hur man kan arbeta med Reggio Emiliainspirerat ateljéarbete i
förskolans verksamhet,
visa med exempel på hur man kan bidra till barns kunskapsutveckling genom
Reggio Emiliainspirerat ateljéarbete,
förklara barns utveckling och lärande utifrån den pedagogiska och teoretiska
grund som REA stödjer sig på,
beskriva och reflektera över sitt eget ateljéarbete i ett pedagogiskt och
vetenskapligt perspektiv.

Innehåll
Kursen omfattar Reggio Emiliainspirerat ateljéarbete och diskussion om
kunskapsbildning i förskolans verksamhet. I kursen analyseras, kritiskt granskas och
diskuteras REA i relation till pedagogisk filosofi och pragmatiskt perspektiv på lärande
och kunskapsbildning. Teoretiska begrepp såsom multimodalitet, pragmatism,
intersubjektivitet liksom holistisk perspektiv på lärande och kommunikation används som
kritisk reflektion över ateljépedagogik på förskolan. Vidare innehåller kursen pedagogisk
dokumentation och reflektion över praktiskt ateljéarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen består av gruppövningar, föreläsningar, laborationer, seminarier och
litteraturstudier.
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Kriterier för väl
godkänt framgår av kursens studieguide. Kursen examineras genom muntliga, skriftliga
och konstnärligt gestaltande medieringar.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Övrigt
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde
studenten.
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