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 Institutionen för pedagogik och didaktik    

 

 
Välkommen till Masterprogrammet i pedagogik! 
 
 

Programstarten sker den 30/8 kl. 15-16.30 i sal 2403 där du får möta Carina Carlhed som är 
programansvarig, Eva Ahlzén som är studievägledare och Gabriela Villagrán Backman som är 
kursadministratör. Därefter fortsätter Daniel Lövheim som är kursansvarig med 
kursintroduktion till Pedagogikens idéhistoria kl. 17-19.  
 

Vid programstarten ges information om programmet som helhet, val av studiegång som du 
ska göra under höstterminen och annan information som du kan behöva känna till när du 
startar programmet. 
 

Vi rekommenderar varmt att du kommer till programstarten och deltar fysiskt. Då får du de 
bästa möjligheterna att träffa dina kurskamrater och att kunna starta studiegrupper som 
hjälps åt under utbildningstiden. Om du absolut inte har möjlighet att komma kan du delta 
via vårt kommunikationsverktyg Adobe Connect, då kopplar du upp dig minst en kvart innan 
programstarten startar så du har tid att göra själva uppkopplingen (se också förberedelser 
som måste göras innan). 
 

Vi vill gärna veta hur du planerar att genomföra dina studier, för att på bästa sätt möjliggöra 
ett givande deltagande i masterstudierna. Eftersom masterprogrammet är en 
campusutbildning är flera av kursernas undervisningstillfällen förlagda just till campus och 
med fysiska sammankomster. I vissa fall medges deltagande via distansteknik, t.ex. Adobe 
Connect, dvs. du deltar vid samma tidpunkt men sitter på annan plats.  
 

För att vi ska kunna planera ert deltagande på bästa sätt vill vi att du går in på denna länk 
och besvarar två frågor. Vi behöver ha in dina svar så snart som möjligt, så det är bra om du 
gör det med detsamma. 
 

Länk till frågorna: Enkät inför HT17 
 
 

Förberedelser för ditt deltagande via distansteknik 
Om du planerar att delta via distansteknik innebär att det ställer krav på din tekniska 
utrustning och internetuppkoppling. Du ska se till att du har följande: 
 

1. Ett headset av typen Logitech USB Headset H390 eller liknande som passar till din 
dator. 

2. Tillgång till en avskild plats i ett mindre rum med mycket god internetuppkoppling, 
helst via kabel. 

3. En dator av nyare modell med webbkamera 
 

https://survey.su.se/Survey/17068


 
Du ska också förbereda ditt deltagande via Adobe Connect på följande vis och i denna 
ordning:  
 

 Ta del av medföljande dokument: ”Introduktion för studenter som använder Adobe 
Connect verktyget” Följ instruktionerna! 

 Prova att koppla upp dig minst en gång mot det testrum som är öppet för alla och 
som beskrivs i dokumentet. 

 Koppla upp dig via Adobe Connect den 21 augusti 2017, kl. 15.15 med följande länk: 
https://connect.sunet.se/r1zyjnwrs9v/  
Här kommer du att få ”träffa” programansvarig Carina Carlhed. Vi testar så allt funkar 
och att du känner dig förberedd att koppla upp dig till programintroduktionen den 
30/8. 

 

Programintroduktion och kursintroduktion 
För att koppla upp dig mot programintroduktionen och sen kursintroduktionen använder du 
denna länk: https://connect.sunet.se/r6hyakddsn2/ 
  
Tid: 30 augusti 2017, kl. 15.00 
 
OBS! Koppla upp dig en kvart innan så du får ordning på tekniken så du är redo när vi kör 
igång. 
 

Varmt välkommen! 
 
Frågor om kurserna riktas till kursansvariga och frågor om programmet som helhet riktas till 
programansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen, 
studievägledare eller studierektor. 
 
Kontaktuppgifter: 
Programansvarig:  
Carina Carlhed, carina.carlhed@edu.su.se, tfn: 08-163087 
 
Studievägledare:  
Eva Ahlzén, eva.ahlzen@edu.su.se, tfn: 08-163145 
 
Kursadministration:  
Gabriela Villagrán Backman, avancerad@edu.su.se, tfn: 08-12076404 
 
 
Hitta till oss!  
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