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Välkommen till kursen!
Jag heter Jörgen Holmberg och är kursansvarig. Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare med
kombinationen engelska, historia och specialidrott innebandy (!) men kombinerar sedan några år
undervisning på högskolan med doktorandstudier vid Stockholms universitet där min inriktning är
lärares didaktiska användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). I kursen
kommer du att möta ett antal engagerade lärare som på olika sätt vill hjälpa dig att söka ”svar” på
frågor såsom vad kunskap och lärande är – eller kan uppfattas vara beroende på vilket perspektiv
man väljer att anta eller utgå ifrån. Eftersom lärande till stora delar kan ses som en social process
kommer du också att tillsammans med dina kurskamrater via en gemensam loggbok få
problematisera, kontextualisera och reflektera kring de teorier om undervisning och lärande som ni
möter i kurslitteraturen. I en allt mer digitaliserad värld förändras nu förutsättningarna för hur vi lär
men också vad som uppfattas som viktig kunskap. Detta uppmärksammas i kursen där ni bland
annat kommer att få som examinerande uppgift att analysera digitala lärresurser och muntligt
redovisa era slutsatser angående deras didaktiska mervärde. Kursmålen examineras även skriftligt
via en hemtentamen samt via ett onlineprov.
Genom att komma väl förberedd till kursstart (vilket till exempel innebär att man införskaffat
kurslitteraturen och översiktligt bekantat sig med denna) och genom att delta aktivt med frågor,
redogörelser och kommentarer i gemensamma diskussioner, bidrar du till att göra din utbildning
mer givande för dig och dina blivande lärarkollegor. Genom att tidigt lära sig använda de olika
verktyg för kommunikation som du får tillgång till (läs mer nedan under ”Kommunikationssätt”) och
komma väl förberedd till kursens fysiska möten maximerar du dina chanser till en givande
utbildning.
Två veckor före kursens start öppnas kursen i Blackboard. Där publiceras även en detaljerad
studiehandledning vilken även innehåller schemat för kursen. Då vi i kursen samläser med andra
studentgrupper har det varit svårt att koordinera schemabokningar och informationen i
studentportalen. Det är därför schemat i studiehandledningen och inte i studentportalen (eller
Kronox) som gäller.

Återigen, välkommen till kursen!
/Jörgen Holmberg (kursansvarig)
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