Välkommen!
Grattis till din plats på Högskolan i Borås och till att du har valt att utbilda dig till ämneslärare
för grundskolans årskurs 7-9! Du lämnar nu din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en
yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Framför dig har du flera
spännande och lärorika terminer.
Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik
parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en
tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, engelska och svenska som
andraspråk och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under
två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ut polisens
belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett
redan innan terminen börjar, för ibland tar det tid innan det blir klart. Information om hur du
beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.
Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men
också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom
deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke
schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.
Undervisningen vid Högskolan i Borås anpassas i nuläget för att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Inledningen av höstterminen kommer, som det ser ut nu, huvudsakligen
att bestå av distansundervisning men vissa inslag kan hållas på Campus. För information
gällande covid 19, och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar vi dig till hemsidan
https://www.hb.se/Student/
Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja
varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i
studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att
utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i
arbetslaget viktigt.
Under den första terminen läser alla lärarutbildningar en gemensam kurs, en
utbildningsvetenskaplig kärna. Denna kurs fokuserar inledningsvis på arbete i grupp och
följande titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):
Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups
Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök.
uppl. Lund: Studentlitteratur
Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid fyra tillfällen under vecka 35
och 36 får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion. Mer
information finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vihjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/

All övrig information får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa
litteratur innan terminen startar.
Om du är nyfiken på hur hela programmet ser ut, kan du följa länken nedan till
utbildningsplanen. Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid
Högskolan i Borås kommer du att träffa de andra, som har valt samma inriktning som du, i
din studiegrupp och i seminariegrupper. Du får där möjlighet att diskutera kursinnehållet med
särskild tonvikt på hur innehållet kan relateras till ämneslärarens arbete. Det blir också en
möjlighet att bättre lära känna de studiekamrater som kommer att läsa samma kurser som du
framöver.
Under termin två påbörjar du dina ämnesstudier. De tre ämnena svenska, engelska och
svenska som andraspråk varvas under utbildningen och termin två läser du den första
svenskkursen. I programmet ingår också ytterligare kurser gemensamma för alla
lärarstudenter vid Högskolan i Borås (utbildningsvetenskaplig kärna).
Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Eva Hesslow, programansvarig för ämneslärarprogrammet.

