Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för utbildning och ekonomi
Demokratins villkor och hållbar utveckling – Grundlärarprogrammet med
inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5 hp (Campus)
KURSKOD UKG333
ANMÄLNINGSKOD 23306
KURSNAMN

KURSVECKOR

14-18

KURSPLAN Se Studiehandledning
SCHEMA 4/4, 7/4, 8/4, 11/4, 12/4, 18/4, 19/4, 27/4, 29/4, 3/5 och 4/5.
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN

2016-03-21 tom 2016-04-04

Bengt Söderhäll
bsl@hig.se
KURSADMINISTRATION Sandra Svahn
KONTAKTUPPGIFTER sandra.svahn@hig.se
KURSANSVARIG

KONTAKTUPPGIFTER

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
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Demokratins villkor och hållbar utveckling är namnet på den femveckorskurs vi ska
arbeta med tillsammans. I kursplanen heter det att studenten efter avslutad kurs ska kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för fritidshemmets uppdrag i relation till värdegrund och grundläggande
demokratiska värderingar
- diskutera hållbar utveckling utifrån fritidshemmets uppdrag
- redogöra för begreppen genus, etnicitet, klass och makt och hur man med hjälp av
begreppen kan analysera barns villkor och identiteter
Färdigheter och förmågor
- hantera vetenskaplig akribi
- tolka och förstå statistiska tabeller samt kunna göra enklare analyser av kvantitativa data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-ta ställning till fritidshemmens uppdrag i förhållande till mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling, demokrati- och värdegrundsfrågor

Det vore tacknämligt om du till kursstarten torsdagen den 4 april har tänkt igenom vad du
tänker om kursens namn och målsättningen med den och även att du funderar över hur du
själv ser på begrepp som demokratins villkor och hållbar utveckling.
Vi kommer att ha ett antal kurstillfällen under april och maj. Räkna med heldagar, även
om inte hela dagarna kommer att vara i föreläsnings- eller seminarieform. Del av kursen
kan komma att förläggas till något av våra offentliga rum, ex Konstcentrum i Gävle. Via
Blackboard kommer vi att kunna kommunicera fortlöpande. Vid kursstarten ordar vi mer
om detta.
Kursmaterial som Studiehandledning och annat, kommer att finnas på Blackboard en
vecka eller ännu tidigare från kursens början.
Jag som är kursansvarig för Demokratins villkor och hållbar utveckling heter Bengt
Söderhäll och jag var innan jag började arbeta på Högskolan i Gävle först
mellanstadielärare och därefter lärare i svenska, engelska och samhällsorienterande
ämnen på högstadiet och inom kommunala vuxenskolan. Mitt ämne vid högskolan är
didaktik, men jag har bl a även undervisat i so-ämnenas didaktik, i svenska,
berättardidaktik (muntligt berättande), drama, pedagogik och religionsdidaktik och
arbetar även med kurser för Erasmusstudenter, dvs lärarstudenter från andra europeiska
länder.
Gävle 22 februari 2016
Bengt Söderhäll
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