
Nyfiken på förskolläraryrket?
Nu finns en introduktionskurs för just dig!



Studievägledning
Har du frågor om behörighet, kontakta 
studievägledare Lena Wendt,  
e-post: lena.wendt@gu.se eller telefon 031-786 2167

Hösten 2020 startar vi en ny kurs riktad till dig som är arbetar i förskolan, 
till exempel som vikarie, barnskötare eller liknande. Kursen ska ge dig en 
god inblick i vad det innebär att arbeta som förskollärare. Du får både 
redskap och kunskaper för att möta barns olika förutsättningar. Kursen 
ger också dig en bra start för att fortsätta studera till förskollärare, och 
kan tillgodoräknas om du väljer att läsa förskollärarprogrammet efteråt.

Kursen heter Introduktion till förskolläraryrket och är uppdelad i tre de-
lar med fokus på förskolans rutiner och omsorgssituationer, undervisning 
i förskolan, samt vad det innebär att möta alla barns behov. 

Med kursen vill vi göra dig tryggare med arbetet i förskolan och vi hoppas 
också göra dig intresserad av det meningsfulla yrket som förskollärare. Vi 
ser fram emot att träffa dig! 

Om kursen
Kursen ges på kvartsfart under en termin och omfattar 7,5 högskolepo-
äng. Kursträffar sker under eftermiddagstid så att du kan fortsätta arbeta 
under tiden. Övrig tid används en digital lärplattform som stöd under 
kursen. 

Behörighet och ansökan
För att kunnas antas till kursen behöver 
du ha grundläggande behörighet för hög-
skolestudier. Vad det innebär kan  
du läsa mer om på antagning.se

Du ansöker senast 15 april,  
via antagning.se

INTRODUKTION TILL FÖRSKOLLÄRARYRKET
7,5 högskolepoäng, kurskod: PDG558

SÖK 
senast 15 aprilvia antagning.se



Till dig som är rektor
• Kursen ska ses som en långsiktig satsning på att rekrytera fler 

förskollärare i regionen. Kursen svarar mot behovet av fler för-
skollärare och förskolepersonal, och tagits fram i samverkan 
med aktörer inom regionen och staden. Vi har särskilt upp-
märksammat vikarier som en viktig målgrupp att söka kursen.

• Du som rektor är viktig för att uppmuntra och ge möjlighet för 
förskolepersonal att studera, även under arbetet

• Vi vet att flertalet som söker sig till förskollärarprogrammet 
arbetar inom förskolan och annan barnpedagogisk verksamhet 
innan studierna. Det kan därför vara viktigt att sprida infor-
mation om de utbildningsvägar som finns idag, både kortare 
kurser som denna, och det längre förskollärarprogrammet. Två 
varianter ges, det ordinarie förskollärarprogrammet och det för 
yrkeserfarna. 

Vill du veta mer?
Kontakta Solveig Sotevik, studierektor  
e-post: solveig.sotevik@ped.gu.se

Mer information
Mer om kursen Introduktion till förskolläraryrket:

gu.se/utbildning/kurser

Förskollärarprogrammet:

lararutbildning.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet

Inspireras av andras erfarenheter av förskolläraryrket: 

lararutbildning.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/Inspiration



INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
ipkl.gu.se


