Välkommen till kursen Läraren och lärandet, 15 hp Di

Vi startar med en gemensam kursintroduktion tisdag den 10 november kl
13-15, lokal meddelas på Bb v 45. Vi kommer att gå igenom kursplanen
och diskutera kursens genomförande tillsammans med er kursdeltagare.
En väsentlig fråga som vi kommer att diskutera handlar om kunskap och
förståelse om den egna undervisningen och barns lärande, samt vikten av
att kunna självständigt analysera och värdera undervisningspraktiken och
lärandesammanhang.
Vid de första kurstillfällena ges du möjlighet att presentera dina
preliminära frågor med utgångspunkt i din VFU och diskutera dem
tillsammans med kurskollegor och oss lärare. Om du inte har möjlighet att
komma till HiG vid detta tillfälle, ta en kontakt med kursansvarig (se
kontaktuppgifter nedan) och meddela detta innan kursstarten.
I kursen återkommer teman från kurser i UVK I och UVK II. Den här
kursen syftar till att utveckla professionella omdömen med utgångspunkt i
såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. Du får, med exempel
från den verksamhetsförlagda utbildningen, fördjupa din förståelse av
komplexiteten i den pedagogiska verksamheten samt hur den kan
utvecklas. I kursen ingår fördjupad databassökning. Vetenskapliga texter
som analyseras utifrån forskningsfrågor, teoretiska perspektiv,
genomförande samt forskningsetik.
Under kursens gång kommer vi att använda högskolans lärplattform
Blackboard för information och inlämning av uppgifter. På Blackboard heter
kursen Läraren och lärandet 15hp, HT15. På Blackboard kommer alla
uppgifter kring kursen att läggas ut under vecka 45, preliminärt schema,
kursplan samt studiehandledningen. Vi förväntar att du har läst
studiehandledningen inför kursintroduktionen.
Om du har några frågor inför kursstarten är du välkommen att kontakta mig
(Annika/kursansvarig)!
Vänliga hälsningar
Annika Elm Fristorp
Kursansvarig
E-post: ane@hig.se
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