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KURSADMINISTRATION

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. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

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 teminsstart. 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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Period för enrollering
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Hej!
Jag som är kursansvarig på denna kurs heter Ulrika Serrander och jag är lektor i
svenska med inriktning svenska som andraspråk. Dessutom kommer Sarah
Ljungquist, lektor i litteraturvetenskap, att handleda. Hon har kompetens inom
såväl litteraturvetenskap som genusvetenskap. Någon handledare kan tillkomma.
Examensarbetet är det stora arbetet som avslutar din utbildning till lärare. Det
kommer att kräva en hel del arbete under vårterminen.
Vi börjar med en informationsträff dagen efter ert tentamenstillfälle. Så den 21
januari ses vi mellan kl 10 och kl 14. Då informerar jag kring hur vi lägger upp
arbetet över terminen. Vi sitter också i grupper och diskuterar hur en
frågeställning kan se ut och hur vi gör när vi väljer metod. Efter den träffen skriver
ni ett PM där ni kort beskriver er frågeställning, metod och material. Efter det kan
det verkliga uppsatsarbetet komma igång.

Kursupplägg
Handledningen kommer att ske utifrån behov och din och handledarens val av
metod och lokal.

Kommunikationssätt
Troligen kommer både Skype och Adobe connect att vara i bruk under vårens
handledningar, men enligt ovan, så sker det på handledares och din
beslutsgrund.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom en webbaserad enkät som
kommer att finnas tillgänglig på blackboard.
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