Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen IT som resurs för
högstadie- och gymnasielärare 7,5 hp!
Kursen ges på kvartsfart under vecka 37-9 (2017). Kursansvarig lärare är jag, Jörgen Holmberg. Kontakta mig om
du har frågor om kursen på jonhog@hig.se eller telefon 070-6444630.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

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: 5 sept – 25 sept
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.
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Didaktik: IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare

Kurskod

DIG518
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13351

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sandra Svahn

Kontaktuppgifter

Sandra.svahn@hig.se
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Kursupplägg
Hej och varmt välkomna till kursen IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare 7,5 hp. 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/IT). I denna kurs kommer ni att ges möjlighet att utforska de
didaktiska möjligheter som IT kan erbjuda. Ni kommer att introduceras till ett antal ”digitala verktyg” att
använda och utvärdera. Ni kommer även att stöta på och använda grundläggande ”IT-terminologi” samt
praktiskt använda IT som del i en pedagogisk planering. Ni kommer även att få förhålla er till etiska och
upphovsrättsliga problem och regler relaterade till lärares och elevers användning av IT.

Studietakten är kvartsfart för att kunna kombineras med ert ordinarie arbete och kursen betyggsätt som
Godkänd eller Underkänd. Kursen bedrivs på distans med tre obligatoriska fysiska träffar i Gävle. De fysiska
träffarna kommer att äga rum på Högskolan i Gävle i Krusenstjärnasalen (Högskolans bibliotek). Tiderna
samtliga dagar är 10.15-16.00 (som längst) för att underlätta för er som reser. Följande kursdatum gäller:
15 september (kursintroduktion, indelning i arbetsgrupper, föreläsning, kurslitteraturgenomgång, mm.)
10 november, examination delmoment, workshop, arbete i arbetsgrupper, föreläsning, mm.
15 december, examination.

Den fullständiga studiehandledningen kommer att göras tillgänglig via Blackboard (se ovan) minst två veckor
före kursstart. Kursen kommer att ha tre examinerande moment vilka samtliga är konstruerade med det
dubbla syftet att:
•
•

Bedöma er prestation i kursen i relation till kursmålen
Stötta och utmana er i arbetet med att undersöka möjliga didaktiska mervärden i IT i er praktik.

Redan här vill jag alltså passa på att nämna att det vi gör i kursen är tänkt att vara er till gagn i ert dagliga
arbete. En annan bärande princip är att arbetet i kursen ska genomsyras av samarbete och aktivt deltagande.
De pedagogiska planeringar ni kommer att skapa kommer att redovisas muntligt inför en mindre grupp men
även skriftligt (text, bild, video, ljud, beroende på era val) till samtliga deltagare. Detta innebär att du som
kursdeltagare kommer att kunna inspirera, och inspireras av, samtliga kursdeltagare. För att kunna göra detta
även på distans mellan de fysiska träffarna använder vi webbkonferensverktyget Adobe Connect. För att
Adobe Connect ska fungera behöver du tillgång till ett headset med mikrofon. Det är även bra (men inte ett
absolut krav) om du har en webbkamera i/till din dator. Läs mer om att använda Adobe Connect här:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Webbkonferensverktyg.html . Före Adobe Connect-träffar är det viktigt att
testa sin utrustning här: https://connect.sunet.se/cafeconnect
Tillgång till en egen dator där du också har möjlighet att vid behov installera program är en förutsättning. Tala
med din IT-tekniker för att få behörighet till detta (vilket ofta innebär att du blir administratör).

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät
skickad till dig via din e-postadress 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.
Återigen, varmt välkomna till kursen!
/Jörgen

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