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Hej och välkommen till kursen Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp!
Kursen ”Perspektiv på förskolläraryrket” börjar vecka 36 med en inläsningsdag
av litteratur. Första gången vi ses är tis. 6 sept. kl. 9.00 i sal 31:525. På
eftermiddagen ska vi ha grupparbete om Barnkonventionen. Till denna dag
behöver du därför ha läst Barnkonventionen, se litteraturlistan nedan. Övriga
dagar i kursen är ons. 7/9, tors. 8/9 och fre. 9/9. Läs övrig litteratur till tors. den
8/9 i den blåfärgade litteraturlistan nedan. Tänk på att det är viktigt delta i
undervisningen alla dagar 9-16!
Innehållet i kursen hittar du i kursplanen. En bok som ni behöver köpa redan nu,
eftersom den är ny är: Engdahl, I. & Ärleman-Hagsér, E. (2015). (Red.) Att bli
förskollärare – mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber AB.
Observera! Ändringar i kursplanen vad gäller litteraturlistan är på gång.
Vi önskar er varmt välkomna till den första kursen i förskollärarutbildningen och
vi ser fram emot intressanta och lärorika veckor tillsammans med er!
Väl mött!
Annie Hammarberg, Catrina Wahlgren och Maryam Bourbour
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