Hej!
Du är välkommen till kursen Undervisning i förskola, där du får fördjupa dig i begreppen
undervisning och utbildning i rollen som förskollärare. Vi utgår från aktuell forskning och
teoretiska perspektiv och problematiserar kring begreppet undervisning, både som en
målstyrd process och vid spontana lärtillfällen i förskolan.
Vi diskuterar begreppet undervisning i relation till utbildning och lärande med utgångspunkt i
skollag och läroplan för förskolan (2018). Tillsammans med dina studiekamrater får du
möjlighet att utifrån eget förändrings- och processarbete diskutera och reflektera över frågor
kring undervisning, utbildning, lärande och didaktik utifrån olika områden så som lek,
omsorg, estetik, digitalisering och andra specifika ämnesområden. Kursen består av estetiska
och digitala workshop, föreläsningar, litteraturseminarium och diskussioner.
Det kan hända att den första kursdagen kommer att gå på distans i och med Covid 19. Det är
svårt att veta hur det ser ut i september idag när informationen skrivs, så därför får vi avvakta
och se om det blir en heldag på Högskolan i Borås den 3 september kl. 9.00 – 16.00. Eller om
vi kommer att använda oss av videomöte via zoom. Det kommer att stå i schemat på Kronox i
september vilket av dessa två alternativ det blir samt på anslagstavlan i Pingpong.
Vid första tillfället går vi gå igenom kursens innehåll, två föreläsningar ges med efterföljande
diskussioner i basgrupp. Vi avslutar dagen med att gå igenom den digitala lärplattformen
Pingpong. (Det kan bli digitalt via zoom).
Schema för heldag den 3 september/tillfälle 1:
Kl. 9.00- 10.00 Kursintroduktion Undervisning i förskola, Genomgång av kursen och
indelning i basgrupper.
Kl. 10.30.12.00 Föreläsning: Förskolläraren och undervisningsuppdraget. Föreläsare Anita
Eriksson.
Kl. 12.00-12.30 Diskussion i basgruppen om föreläsningen och era egna reflektioner och
erfarenheter.
Kl. 12.30-13.30 Lunch
Kl. 13.30-15.00 Föreläsning: Undervisning i förskolan – att skapa lärande
undervisningsmiljöer i förskolan.
Kl. 15.00-15.30 Diskussion i basgruppen om föreläsningen och era egna reflektioner och
erfarenheter.
Kl. 15.30-16.00 Genomgång av Pingpong och hur det digitala diskussionsforumet fungerar.
Efter tillfälle 1 kommer vi att träffas på onsdag eftermiddagar kl. 16.15-19.00. Det kommer
att ske en eller två gånger per månad. Ni kan se schemat i Kronox om ni söker på kursen
CUFÖ00. Ibland ses vi via zoom och ibland på Högskolan i Borås. Det kommer att läggas ut
länkar till zoom på anslagstavlan och i schemat i Kronox.
Bildworkshopen och den digitala workshopen kommer att ske fysiskt i mindre grupper. Ni
kommer att kunna vara med och välja vilket datum som passar med reservation för att det

finns ett maxantal personer per tillfälle. Se datum för detta i schemat i Kronox. Antal
studenter och lokalerna vi kommer att vistas i är anpassade till folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Kursens avslutas med en muntlig examination i halvgrupp där ni får ta del av varandras
förändrings- och processarbete och därefter lämnar ni in en skriftlig essä på Pingpong. Om det
är möjligt så går vi ut och äter lunch tillsammans den dagen vi har muntlig examination
(lunchen bekostar ni själva).
I Pingpong på anslag kommer information om kursen läggas ut samt att det ges ett
informationsmöte via zoom den 31/8 kl. 15.30-16.00.
Information om registrering och Pingpong
För att kunna logga in på Pingpong behöver du registrera dig och öppna studentkonto.
Ytterligare kursinformation finns på lärplattformen Pingpong och du behöver följa steg-för
steg-guiden. Tänk på att du behöver registrera dig och öppna studentkonto för att lunna logga
in på Pingpong. Registreringen öppna två veckor före kursstart och du kommer att få ett mejl
med instruktioner om hur du gör för att registrera dig.
Information om zoom
Om det första tillfället blir via zoom så kommer det läggas ut en zoom-länk på anslagstavlan i
Pingpong och i schemat i Kronox. Ni klickar på länken eller klistrar in den i sökrutan på
webbläsaren (https//). Ni kommer att dirigeras till ett digitalt rum där vi som går kursen
träffas. Det kan hända att det kommer upp frågor och att du behöver göra några inställningar
inför zoom-mötet när du har klickat på länken. Om du inte kommer in så mejlar eller pimmar
du Helen så försöker vi att lösa det tillsammans.
Ni kan mejla eller pimma mig om ni har några frågor om kursen eller om ni inte kommer in
via zoom den 3 september, helen.lindgren @hb.se
Jag ser fram emot att få träffa er!
Hälsningar
Helen Lindgren Kursansvarig

