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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 http://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student.html

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca 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.
Kurs-ID i Bb VT16_23302

Hej,
och välkommen till en kurs som består av tre moment. I moment 0010 Barnet i förskolan
ligger fokus på teoretiska perspektiv runt lek och lärande och i moment 0020
Naturvetenskap och teknik synliggörs ämnena fysik, kemi, teknik och biologi och dess
betydelse i lek och vardag. Kursen avslutas med moment 0030 Terminssammanhållande
skriftligt arbete med vetenskaplig ansats där de båda första momenten knyts ihop utifrån
ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursens undervisning består bland annat av
föreläsningar, seminarier, grupparbeten, fältstudier, laborationer, exkursioner.
Kursinformation
Kursen startar måndag v. 4 med en inläsningsvecka och första tillfället, måndag den 1
februari, träffas vi för bland annat kursintroduktion. Vidare information om kursen kommer
genom Anslag på Blackboard och finns i Studiehandledningen. På Blackboard finns även
information om den gruppindelning som ni är indelade i under kursen.
Måndag den 1 februari startar vi dagen:
kl. 9.15 -16.00
i sal 33:302
Tisdag den 2 februari:
Kl. 9.15- 16.00
i sal 31:530
Blackboard: Kursen öppnas upp under vecka 2 och där finns Studiehandledningen.
Kurslitteratur: Finns i kursplanen samt ligger på Blackboard under Information. Ett tips är
även att ta del av Wehner-Godées (2010) bok Att fånga lärandet eftersom den lyfter fram
metoder kring dokumentation och är användbar inför dokumentationsuppgiften (där den
finns som referenslitteratur). Viss litteratur kan komma att revideras, dock gäller det
litteratur som finns i pdf.
Referenslitteratur:
Wehner-Godée, C. (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av
olika medier. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod och
vetenskapsteori. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Tillstånd till vårdnadshavare: Finns att hämta på Blackboard för Dokumentationsuppgiften
och till moment 0030 Terminssammanhållande skriftligt arbete med vetenskaplig ansats.
Kom ihåg att gå in i Studentportalen och registrera dig till kursen under vecka 03. Väl
mött den 1 februari!
Vänliga hälsningar
Anna Eriksson
anna.eriksson@hig.se

