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Kursplan 
för kurs på forskarnivå 

Förskole- och barndomshistoria: Teoretiska perspektiv och empiriska 
undersökningar 7,5 hp  

Preschool and childhood history: Theoretical perspectives and empirical 
investigations 7,5 ECTS credits 

Kurskod:  UB30038 

Gäller från: HT20 

Fastställd:  2020-05-19 

Institution:  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Ämne:  Förskoledidaktik 

 

Beslut 

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 2020-05-19. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Antagen till utbildning på forskarnivå.  

 

Kursens innehåll 

Kursen behandlar förskolans historia och barndomshistoria från 1800-talet till nutid i såväl ett 
specifikt nordiskt som vidare internationellt perspektiv, samt hur olika vetenskapliga 
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perspektiv influerat förskolan och synsätt på barn och barndom över tid. I kursen ingår att läsa 
och analysera historiska vetenskapliga originaltexter. Kursen ska även ge kunskap om 
material, metodologi och teoretiska perspektiv som används för historiska studier inom dessa 
fält, och om de forskningsetiska aspekter som aktualiseras. Kursen ger träning i och kunskap 
om hantering av källmaterial, urvalsfrågor och att söka i olika arkiv, samt att identifiera 
problemområden, formulera forskningsfrågor och att självständigt analysera källmaterial och 
presentera sådana analyser i tal och skrift. 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• Visa brett kunnande och en systematisk förståelse av förskole- och barndomshistoria i 
ett specifikt nordiskt och vidare internationellt perspektiv 

• Visa förmåga att kritiskt diskutera och reflektera kring hur förskole- och 
barndomshistoria förändrats från 1800-talet och framåt 

• Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik inom förskole- och barndomshistoria  
• Visa förmåga till vetenskaplig analys och självständig vetenskaplig granskning med 

utgångspunkt i teorier och metoder som används inom förskole- och barndomshistoria  
• Visa vetenskaplig redlighet och kunskap om forskningsetiska perspektiv med särskild 

relevans för förskole- och barndomshistoria. 
• Visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning inom 

förskole- och barndomshistoria.  
 

Undervisning 

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, muntliga 
och skriftliga presentationer.  
 
Kunskapskontroll och examination 

Examinationsformer 

Examinationsformer: Muntlig och skriftlig presentation. 

Betygsskala 

Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: 
G = Godkänd 
U = Underkänd 
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Betygskriterier 

Betygskriterier anges i kursbeskrivningen. 
 
Omexamination och underkännande 

Forskarstuderande som inte har godkänts har möjlighet att komplettera inlämnat underlag.  
 
Övrigt  

Kursen ges inom utbildning på forskarnivå.  
 
Kurslitteratur 

Information om kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före 
kursstart. 
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