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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 www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast 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/enrollera dig i kursen.
Kurs-ID i Bb HT 15_13315
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering V. 44-46

1(2)

Hej, och varmt välkomna till kursen Förskolepedagogik och didaktik 3: Barns socialisation
och kommunikativa processer!
I kursen kommer vi på ett flertal sätt att behandla barns socialisation, såsom identitet och
grupprocesser. Vi kommer också ha fokus på hur informations- och
kommunikationsteknik används och uttrycks i förskolan, liksom språk och kommunikation.
Dokumentation i förskolan har behandlats i flera av era tidigare kurser, här kommer
dokumentation att behandlas både som förhållningssätt och verktyg på ett fördjupat plan.
Metoder för teoretiskt och praktiskt genomförande av en enkel vetenskaplig undersökning
kommer att behandlas, där litteraturen från er nyligen avslutade kurs är densamma, här
ställer vi den främst i relation till det vetenskapliga arbete ni ska genomföra och författa
inom ramen för denna kurs. Detta arbete ska också examineras genom en enskild
presentation inför kursens deltagare.
Schemat för träffarna på HiG finns i Studiehandledningen och på KronoX, mer
information kommer vid kursstarten som vi har den 10 november kl. 9.15.
Studiehandledning läggs ut två veckor innan kursstarten, men kan komma att revideras
vid kursstart.
Det mesta av litteraturen hittar ni som pdf filer under fliken information. Det kan se relativt
mycket ut men i många titlar fokuserar vi enbart på några kapitel. Mer information får ni
vid kursstart.
Vi ser fram emot många spännande och lärorika veckor tillsammans med er!
Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som kommer via studentmail.

Vänliga hälsningar
Anna Eriksson, Tina Walldén HIllström, Gabriella Gejard och Kia Kimhag!
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