Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Perspektiv på läraryrket, 7,5 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 35-39. Kursansvarig lärare är Silvia Edling. Kontakta henne om du har frågor
om kursen på e-post silvia.edling@hig.se, telefonnummer 076-8587747.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista http://utb.hig.se/fafne/app/secure/course/edit.html?id=1310
Kursens schema
https://kronox.hig.se/kurs.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&id=UKG009

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 29 augusti - 4 september
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Perspektiv på läraryrket DISTANS

Kurskod

UKG009

Anmälningskod

13317

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sanna Maria Vesterinen

Kontaktuppgifter

SannaMaria.Vesterinen@hig.se
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Kursupplägg
Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket!
Tre politiskt definierade uppdrag kan knytas till läraryrket idag: kunskapsuppdraget, socialisationsuppdraget
och likabehandlingsuppdraget. Den här kursen riktar uppmärksamheten mot olika perspektiv som är viktiga
att ta del av i relation till dessa tre uppdrag för att kunna förstå vad ert framtida yrke som lärare handlar om
och vad som förväntas av er. Jag som är kursansvarig heter Silvia Edling och är lärare i didaktik på
universitet/högskola, 1-7 lärare i svenska och so samt gymnasielärare i historia och engelska och har arbetat
både i grundskolan och på gymnasiet. Du når mig lättast på e-posten silvia.edling@hig.se samt via kursens
forum på Blackboard.
Kursen har följande innedagar:
Tors. 31/8 13:00-16.00, sal 31:530 Kursintroduktion [Innedag]
Fred. 1/9 9.00-16.00, sal 33:203 Föreläsningar/seminarium [Innedag]
Mån. 2/10 9.00-12.00 sal 31:530 seminarium/kursintroduktion [innedag]
Utöver dessa datum kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor, inspelade föreläsningar på Bb som ni
behöver ta del av då de är en del av kursinnehållet. Inga seminarium är obligatoriska – de fungerar som stöd
för ert lärande. Vid sidan av detta välkomstbrev och kursplan (se länk ovan) kommer ni att få en
studiehandledning, senast två veckor innan kursstart, som mer utförligt beskriver kursens upplägg och
innehåll. Samtliga texter i litteraturlistan behöver ni själva införskaffa, men vi försöker att underlätta så
mycket vi kan för er genom att ladda upp det vi får på Bb. Inför vår träff ber jag er att gå igenom kursen på
Blackboard, inkl. studiehandledning (litteraturlista), examinationer, grupper, gruppmail mm. Förbered gärna
frågor om du undrar över något i relation till kursen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen på kursen sker våra innedagar, via mail och (diskussionsforum på) Blackboard.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din epostadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.
Väl mött och med bästa hälsningar
Silvia Edling

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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