Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Examensarbete i didaktik, 15 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 32-51. Kursansvarig lärare är jag, Kerstin Bäckman. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post kerstin.backman@hig.se eller telefon 026-64 85 53.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 8 aug – 21 aug
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Examensarbete i didaktik, 15 hp campus, distans

Kurskod

DIG700

Anmälningskod

Campus 13314, Distans 13315

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sandra Svahn

Kontaktuppgifter

Tel: 026-64 86 01, Mail: Sandra.Svahn@hig.se
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Hej och välkommen till kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp campus och
distans!
Kursen börjar vecka 32 med manuell registrering när du börjar kursen Förskolepedagogik och
didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i ett internationellt perspektiv 15 hp (lokal enligt
välkomstbrev från Kia). Du kan även ta del av dokument och information på Blackboard. Jag
deltar v 32 och sköter registreringen för denna kurs.
Första kurstillfället är den 29:e augusti och då startar vi med kort information kl 9:00 och en
Etikföreläsning med professor Christina Gustafsson kl 10.00 – ca 12.00 i sal 33:203. Vi fortsätter
kursstarten efter lunch 13.00 – 16.00 då ni ska träffas i handledningsgrupper och ges möjlighet att
träffa era handledare.
Vi erbjuder även dig att delta i en IT-workhop i Krusenstjernasalen den 1 september. Claes
Westelius håller i workshopen som pågår under en halvdag för campus och en halvdag för
distansen. Mer information om detta får ni senare.

Kommunikationssätt
Blackboard är vår kommunikationsplattform och där får du information som rör kursen, grupper för
handledning och ventilering. Det är på Blackboard du ska lämna in uppgifter. Det finns inspelade kortfilmer på
Blackboard som du förvantas ta del av. Där kommer även att finnas en inspelad föreläsning av Johan
Liljestrand som du ska ta del av och som utgör underlag för ett examinerande seminarium. På Blackboard
finns även en studiehandledning som är gemensam för campus och distans.
Vi kommer att träffas i handledningsgrupper och även ha individuell handledning och miniventilering. Mer
information finns i studiehandledningen på Blackboard.
Du som är distansstudent behöver ha tillgång till en dator med Adobe Reader och möjlighet att ta del av
sändningar via Adobe Connect. Du förväntas ha headset och om möjligt också webkamera.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Varmt välkommen till kursen!
hälsningar Kerstin

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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