
Kurs-PM HT22 
Några inledande ord 

Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Introduktion till Högskolestudier 15 hp, ITH 101. I det här kurs – PM:et finns 
information om undervisande lärare, en preliminär lektionsplanering, information om kursens mål och innehåll enligt kursplanen, 
information om kurslitteratur och upplägg av kursen samt information om examination och bedömning. Om kursguiden av någon 
anledning behöver uppdateras under kursens gång laddas den senaste versionen upp i Canvas. Vi annonserar alltid uppdateringar 
på kursens vägg i Canvas. Lokal för samtliga kurstillfällen i Bäckefors eller digitalt i kursens Zoomrum. Den information du behöver 
om delkursen hittar du i Högskolans Västs lärplattform Canvas. 

Kursmål 

I kursplanen som finns publicerad på Canvas kan du se vilka mål som du ska examineras på under kursens gång. Kursplanen är ett 
juridiskt bindande dokument, det som står i kursplanen måste följas. Kursen övergripande mål är att: de studerande utvecklar 
grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt. Det är det målet vi ska arbeta mot på kursen. Vid kursstart kommer vi 
lärare att gå igenom och förklara kursplanen. Det är också viktigt att ni studenter då och då läser igenom kursplanen under kursens 
gång för att bli påmind om kursens övergripande mål. På vår kurs kommer vi också att läsa och diskutera kursplaner från andra 
högskoleutbildningar. 

  

Kursens innehåll och struktur 

Kursen Introduktion till högskolestudier omfattar 15 hp 

Kursen är tänkt som en bred introduktion till högskolestudier där vi tillsammans går igenom vad som karaktäriserar högskolestudier. 
Kursen består av föreläsningar och examinerande seminarier, som förbereds på lite olika sätt men gemensamt för samtliga 
seminarier är att du lämnar in en ”seminariebiljett” innan du deltar i seminariet. Mer information om det nedan. 

Kursen behandlar fyra områden: bildning, utbildning och kunskap, akademiskt självförtroende, arbetsliv och omvärld samt hållbar 
utveckling i ett utbildningsperspektiv. Dessa områden vävs in i delkurserna: 



• Introduktion till högskolestudier 1, 2,5hp 
• Läsa, skriva, tala i högskolan 5hp 
• Introduktion till högskolestudier 2, 2,5hp 
• Arbetsliv och omvärld, 2,5hp 
• Introduktion till högskolestudier 3, 2,5hp 

Hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv löper som en röd tråd i samtliga delkurser. 

  

Kursöversikt 

Datum och plats Innehåll  Ansvarig lärare 

31/8 

Bäckefors 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Introduktion till kursen. Genomgång av kursplan, litteratur, 
kursupplägg. Presentation av lärare, Canvas 

Daniel Jakobsson  

Jenny Antonsson 

7/9 

Bäckefors 

Kl. 11.15 – 15.30 

Lässtrategier och studieteknik 

Rebecka Sverker 

Daniel Jakobsson 

Jan Theliander 



21/9 

Digital 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Föreläsning- studiestrategier 

Examinerande seminarium  

Daniel Jakobsson  

  

5/10 

Bäckefors 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Examinerande seminarium Westover 

Föreläsning- introduktion högskolestudier 

  

Daniel Jakobsson  

  

19/10 

Digitalt 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Föreläsning- Skrivande del 1 

Workshop skrivande 

Jenny Antonsson 

  

2/11 

Bäckefors 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Föreläsning- Skrivande del 2 
Daniel Jakobsson  

  



16/11 

Digital 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Föreläsning- Kamratrespons  

Examinerande seminarium 

Daniel Jakobsson  

  

7/12 

Bäckefors 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Seminarium i responsgrupper 
Daniel Jakobsson  

  

21/12 

Digitalt 

Kl. 11.15 – 15.30 

 

Uppsamling, examinerande seminarium 1+2 
Daniel Jakobsson  

Jenny Antonsson 

 

Kurslitteratur 

På kursen kommer vi att arbeta med 4 böcker, se litteraturlista på Canvas. Under höstterminen är det i huvudsak Akademiskt 
läsande och skrivande och Allt jag fått lära mig. Dessa böcker återkommer även under vårterminen. Från Sapfo till cyborg: idéer om 
kön och sexualitet i historien och Kritiskt tänkande kommer vi att arbeta lite med när vi övar på akademiskt läsande och skrivande. 
Dessa böcker kan kännas lite svåra att läsa på egen hand och därför kommer vi att bearbeta delar av dem tillsammans. 



Utöver kursens huvudböcker kommer ni också att få artiklar och andra texter och annat material att arbeta med. Lärarna kommer 
att dela ut dem i god tid till den tänkta uppgiften. 

I högre utbildning finns ofta rubriken referenslitteratur i litteraturlistan. Det är litteratur som inte är obligatorisk för kursen men som 
ändå är en viktig resurs. Det kan till exempel handla om ordböcker eller litteratur som ger en fördjupad bild av kursinnehållet. Mer 
om det vid kursstarten. 

  

Examinationer 

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftligt och muntligt studiegruppsarbete, individuella skriftliga 
seminarieuppgifter, och en individuell skriftlig hemtentamen. Seminarier och hemtentamen kommer att presenteras under kursens 
gång. För att bli godkänd på kursen måste följande examinationer klaras av: 

 

Moment Vad ska göras? 

Seminarium 1 

Studieteknik 

Seminariebiljett 1  

Aktivt deltagande i seminariet 

  



Seminarium 2 

Westover 

Seminariebiljett 2  

Aktivt deltagande i seminariet 

Seminarium 3 

Läsa, tala, skriva i Högskolan. Utkast 

Seminariebiljett 3  

 

Kamratrespons och aktivt deltagande i diskussion 

Skriftlig uppgift. 

Läsa, tala, skriva i Högskolan, kamratrespons 

Slutinlämning av bearbetad text  

  

Seminarium 4 

Introduktion till Högskolestudier 2 

Högre utbildning 

Seminariebiljett 4 i Canvas senast 

Meddelas under ht-22 

  



Seminarium 5 

Introduktion till Högskolestudier 2 

Det omgivande samhället 

Seminariebiljett 5 i Canvas senast 

Meddelas under ht-22 

  

Seminarium 6 

Arbetsliv och omvärld 

Seminariebiljett 6 i Canvas senast 

Meddelas under ht-22 

  

Hemtentamen/projektarbete 

Introduktion till högskolestudier 

Inlämning skriftlig hemtentamen i Canvas senast 

  

  

Seminarier 

Samtliga seminarier är obligatoriska, och kräver att du som student är aktiv under själva seminariet, dvs. att du kommer dit väl 
förberedd och deltar i diskussioner. Inför seminarierna ska du lämna in en seminariebiljett, dvs. lämna in ett skriftligt underlag för att 
få delta i seminariet. Anledningen är att endast den som är väl förberedd (dokumenterat genom seminariebiljetten) har 
förutsättningar att bidra konstruktivt till seminariediskussionen.  Det ingår även i examinationen att via seminariebiljetten visa hur 
förberedelserna inför seminariet har gått till. Vid frånvaro eller underkänt vid seminarier gäller omexamination i enlighet med 
instruktioner från ansvarig lärare. 



Seminariebiljetter 

Seminariebiljetten är individuell och består av högst 1,5 A4-sida 12 punkter Times New Roman. 

Seminariebiljett 1, Lässtrategier och studieteknik  

1. Något du känner igen dig i. På vilket sätt? 
2. En aha-upplevelse. Motivera! 
3. Något som var svårt. Motivera! 

  

Seminariebiljett 2, Westover, Allt jag fått lära mig  

 Utgå ifrån Taras skolgång/brister på skolgång och mötet med den akademiska världen. 

1. En aha-upplevelse. Motivera! 
2. Något som förvånade dig. Motivera! 
3. Något du inte håller med om. Motivera! 

  

Seminariebiljett 3. Akademiskt läsande & skrivande  

1. En aha-upplevelse. Motivera! 
2. Något du känner dig osäker på. Förklara! 
3. OBS! Meddelas senare av kursläraren 

Vårens seminariebiljetter meddelas under ht-23 

  

Övriga examinationer 

Textutkast kamratrespons lämnas in i Canvas senast  



Slutgiltig inlämning av bearbetad text i Canvas senast 

Vårens övriga examinationer meddelas under ht-22 

Slutuppgift 

Meddelas under vt-23 

Vilseledande 

En students agerande i samband med examination anses vilseledande om hen agerat på ett sådant sätt att hens prestation 
framstår som större, bättre eller på annat sätt av högre kvalitet än vad som annars skulle varit fallet. Vilseledande kallas i dagligt tal 
fusk. Det viktigaste sättet att undvika fusk är att noggrant ta del av vilka regler som gäller vid olika examinationer. Regelverken kan 
variera mellan olika uppgifter och skilda ämnesområden. Studenten är skyldig att hålla sig informerad om vad som gäller. En form 
av vilseledande är plagiat, vilket innebär att man har återgivit någon annans text utan att ange källan. Källan kan vara böcker, 
artiklar, internet etc. Kravet på källhänvisning gäller även egenproducerat material. Även grov försumlighet med 
referenshanteringen kan betraktas som vilseledande. Det här är en viktig fråga som vi kommer att arbeta med under kursens gång 
så att ni studenter känner er säkrare på vart gränsen för plagiat går. 

  

Mejlkontakt 

 All mejlkontakt sker via Högskolan Västs studentmejl, dvs. den mejladress du fått via högskolan. 

Lärare på kursen 

Daniel Jakobsson daniel.jakobsson@hv.se  

Rebecka Sverker rebecka.sverker@hv.se 

Jenny Antonsson jenny.antonsson@hv.se 

Gästföreläsare, meddelas under kursens gång 

Rapportering 

Kursens sammanlagda resultat rapporteras till Ladok senast tre veckor efter vårterminens slut (exklusive kompletteringar). 

mailto:daniel.jakobsson@hv.se
mailto:rebecka.sverker@hv.se
mailto:jenny.antonsson@hv.se


Omtentamen 

Omtentamen för examinerande seminarieuppgifter sker löpande under kursens gång. Kursens lärare meddelar datum och tid 
senast två veckor innan omtentamenstillfället. Anmälan görs till kursledare daniel.jakobsson@hv.se. Omtentamen för den enskilda 
skriftliga hemtentamen meddelas vid vårterminen början. 

Kursvärdering 

Vid kursens slut görs en kursutvärdering som är webbaserad. Information ges på Canvas. Resultatet av kursvärderingen läggs 
sedan ut på kursens Canvas-sida. 
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