Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Dramapedagogik 31-60 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 35 (ht) -24 (vt). Kursansvarig lärare är jag, Eva Hallgren.
Mer specifik information följer på sid 2 i detta Välkomstbrev. Läs noga så du vet vad som gäller!

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: 21 augusti – 3 september
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

Dramapedagogik 31-60 hp

Kurskod

DPG003

Anmälningskod

HIG-13115

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Jenny Jansson

Kontaktuppgifter

jenny.jansson@hig.se
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Dramapedagogik 31-60hp, 2017-18
Här kommer en del information som är bra att känna till inför kursstart, så du kan planera din höst. Kursen
är upplagd för att möjliggöra distansstudier till viss del, vilket innebär att undervisningen är koncentrerad
till ett fåtal tillfällen på Högskolan i Gävle. Det medför i sin tur höga krav på närvaro vid dessa tillfällen. Där
emellan en hel del skrivande och läsande hemma.
Undervisningen kommer att infalla på fredag eftermiddag/kväll och lördag, ca en gång per månad.
Fredagar kl. 13.00 – 19.00 (inklusive tid att äta medtagen mat )
Lördagar kl. 9.00 – 15.00
Kursdatum
september

v. 35 1-2/9 sal 31:218
v. 39 29-30/9 sal 31:218

oktober

v. 43 27-28/10 sal 31:530
Specialhelg! Vi börjar kl 9.00 och slutar ca 20.00 på lördag.
Vi kommer delvis att delta i Dramapedagogik i Akademin, förutom den vanliga
undervisningen. Mer info. vid kursstart.

november

v. 47 24-25/11 sal 51:525

december

v. 50 15-16/12 sal 31:218

Till det första undervisningstillfället ska alla läsa: Rollspel i teori och praktik av Nilsson/Waldemarson, så att
vi kan sätta igång och jobba praktiskt direkt när vi träffas.
Tag med er två frågor på sådant du undrar över i texten och två påståenden, något du tycker är intressant.
Kursupplägg
De två inledande momenten (hösten) i kursen dramapedagogik 31-60 hp, om vardera 7,5 hp, består av:
1.
2.

Forumspel, rollspelstekniker och konflikthantering, 7,5 hp
Dramapedagogiska perspektiv, 7,5 hp

De återstående två momenten (våren) är:
3.
4.

Vetenskapliga förhållningssätt och metoder, 7,5 hp
Uppsats, 7,5 hp

Undervisning består av: föreläsningar, seminarier, gestaltande gruppövningar och handledning.
Examination sker kontinuerligt via muntliga och skriftliga uppgifter, examinerande seminarier och
gestaltande uppgifter. Till vår hjälp att kommunicera via webben finns Blackboard.
Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din epostadress 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.
Det ska bli kul att träffa er alla! Välkomna!
/Eva Hallgren (kursansvarig), evahan@hig.se, tel 070 - 2925428
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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