
Varmt välkommen till förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås (studieort Skövde)! Du 
har sju spännande och lärorika terminer framför dig i din utbildning som leder till 
förskollärarexamen, där du i din yrkesroll kommer att ansvara för barns utveckling och 
lärande. 

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och 
praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 
olika förskolor och skolor. Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur 
polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att 
beställa ett redan innan terminen börjar. Information om hur du beställer ett utdrag finns på 
Polisens hemsida. 
 
Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina 
studier. Utbildningen är capmusförlagd och går på helfart 100%, vilket innebär 40 timmars 
arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten 
förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter. 

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att 
kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men 
också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper 
och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av 
verksamhetsutvecklingen. 
 
Under den första terminen läser förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningarna en 
gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. I kursplanen nedan, finner du även litteraturlistan 
till din första termin.  

Kursen kommer i början av terminen att fokusera på arbete i grupp, på akademiskt skrivande 
samt att tala inför grupp. Nedanstående litteratur ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan 
låna på bibliotek): 
 
Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). 
Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s). (Används från och med 
vecka 3 för området Talaverkstäder) 

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s) 
(Används under hela kursen för området Kollegialt lärande.) 

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s). (Används under hela kursen för, men 
examineras i området Akademiskt skrivande). 

Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (2020). Att bli förskollärare: mångfacetterad 
komplexitet. Andra upplagan. Stockholm: Liber (348 s) (förskollärarutbildningen). Används 
under hela kursen, och återkommer i de flesta områden.) 
 



All övrig information kommer vid kursstart, då även en genomgång av litteraturen kommer 
göras. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar. 

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas. Om du följer denna länk 
https://www.hb.se/student/ny-student/ hittar du information till dig som ny student. Där får 
du i en steg-för steg-guide bland annat information om hur du gör för att registrera dig och 
skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system (som du 
behöver ha tillgång till vid kursstart). Det förekommer viss undervisning på distans och då 
genomförs det via Zoom och information om Zoom finner du även via länken ovan. 

Högskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rektors beslut gällande ev 
anpassningar till följd av pandemin Covid-19. Det är viktigt att du är medveten om att 
förändringar kan ske under pågående termin. Du kommer i så fall att informeras om det.  

Terminen startar den 17 januari med introduktion från Högskolan i Skövde och 
kursintroduktion.  

Schema CUVK11 Skövde: 

https://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=2022-01-
17&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resur
ser=k.CUVK11-20221-F08V2- 

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att titta på schemat 
regelbundet. 

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss! 
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