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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.

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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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 förskolans och skolans uppdrag i relation till värdegrund och grundläggande
demokratiska värderingar
- redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån förskoleklassens och skolans uppdrag
- redogöra för begreppen genus, etnicitet, klass och makt och hur man med hjälp av
begreppen kan analysera barns villkor och identiteter
Färdighet och förmåga
- behärska vetenskaplig referensteknik
- tolka och förstå statistiska tabeller samt kunna göra enklare analyser av kvantitativa data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en
hållbar utveckling
- visa en medvetenhet om egna ställningstaganden i förhållande till skolans värdegrund

Det vore tacknämligt om du till kursstarten onsdagen den 11 november 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.
Eftersom du läser kursen på distans, kommer en stor del av dina studier att genomföras
på den egna kammaren, men det kan vara bra att fortlöpande ha kontakt med en eller flera
av kurskamraterna. 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.
Nota bene:
Dessa dagar och tider på Högskolan i Gävle: Onsdagarna 11 november och 9 december
kl 9.15-16.00. Dessa dagar kommer även studenter som läser för att bli lärare i årskurs
4-6 att delta.
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, drama,
pedagogik och religionsdidaktik och arbetar även med kurser för Erasmusstudenter, dvs
lärarstudenter från andra europeiska länder.
Gävle 8 juni 2015
Bengt Söderhäll
Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomför deltagarna en kursvärdering, som kommer att finnas på Blackboard.
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