Kurskod: UKG011
Anmälningskod: 13324
Typ av kurs: Campus
Kursen ges på helfart under vecka 41-45.
Kursstart: 10 oktober 2016, kl. 09.15 i sal 51:525
Kursplan med litteraturlista
kursansvarig: Davoud Masoumi
kontaktuppgifter: dadmai@hig.se
kursadministration: Sandra Svahn
Kontaktuppgifter: sandra.svahn@hig.se
Välkommen till kursen!
I kursen Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv kommer vi att ägna en hel
del tid åt frågor kring vad kunskap och lärande är – eller kan uppfattas vara beroende på vilket
perspektiv man väljer att anta eller utgå ifrån. 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!
Davoud Masoumi
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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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