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NY GRUNDSTUDIEHELHET I FÖRSKOLE- OCH
NYBÖRJARUNDERVISNING

I Hangö startar en ny, mycket efterfrågad grundstudiehelhet i ämnet förskole- och nybörjarundervisning i
sommar. Planer på att erbjuda helheten också på Åland och i Österbotten finns.
Efterfrågan på kurser i ämnet förskole- och nybörjarundervisning har länge varit stor. I sommar erbjuder
därför Öppna universitetet i samarbete med Hangö sommaruniversitet en ny grundstudiehelhet i Hangö.
– Det har varit svårt att få ihop lärare till kurserna tidigare, men just nu ser läget ganska bra ut och vi kan
därför erbjuda ett grundstudiepaket i Hangö, berättar PeL Therese Backlund-Smulter, som fungerar som
central lärare på kurserna.
Ämnet förskole- och nybörjarundervisning intresserar sig för barns lärande i åldern 6-8 år och erbjuds i
första hand till lärare som har praktisk erfarenhet av att undervisa i förskola och nybörjarklass.
– Men kurserna är öppna för alla intresserade och man behöver inte ha några förkunskaper för att få delta,
poängterar Backlund-Smulter.
Studiehelheten inleds med en kurs i teoretiska utgångspunkter, för att deltagarna ska få en djupare teoretisk
förankring för sådant de kanske har erfarenhet av i praktiken. Olika studerande har förstås olika bakgrund
och även om man saknar arbteslivserfarenhet behöver det inte vara negativt, säger Backlund-Smulter.
– Den som har praktisk erfarenhet kan föranka teorierna i sina erfarenheter, medan den som inleder med
teoretiska studier har nytta av det i praktiken i ett senare skede, förklarar Backlund-Smulter.
Eftersom barns lärande inkluderar lek och kreativitet baseras flera av kurserna på kreativa processer i bland
annat workshops och aktivt deltagande. De övriga kurserna är Språk och interaktion (5 sp), Matematik och
problemlösning (5sp), Etik och livstolkning (2sp), Konst och skapande i helhetsperspektiv (3 sp), Natur och
miljö (2sp) samt Musik, lek och rörelse (3 sp).
Grundstudiehelheten i Hangö pågår 2013-2014, vilket innebär att man kan avlägga 25 studiepoäng under ett
drygt år. Examinator för helheten är professor Ria Heilä-Ylikallio.
Mer information och anmälning till kurserna i Hangö
Bilden är från ett projekt där Hannah Kaihovirta-Rosvik (universitetslärare i bildkonstens didaktik) har
arbetat med trygghet, rädsla och fantasi med barn och lärare i årskurs 2.
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