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Hjärtligt välkommen till Tekniska Högskolan i Jönköping 
 
 
 
Programmet startar måndag den 21 augusti. Från och med den dagen är programmet 
igång i lärplattformen PingPong. I PingPong hittar du information om programmets 
genomförande och studiematerial. Längre ned på denna sida återfinns en beskrivning 
av hur du kommer igång med lärplattformen. 
 
Vi har inget traditionellt upprop på programmet. För att behålla din plats behöver du 

1. Tacka ja till din plats 
2. Registrera dig 
3. Logga in i PingPong 
4. Aktivera dig i programmets aktivitet i PingPong.  

Efter dessa fyra steg är du "uppropad". 
  
Registreringen öppnar en vecka innan programmet startar och stänger söndag 20 
augusti. 
 
 
PingPong 
 
Använd det användarnamn och lösenord som du skapade vid registreringen på 
programmet för att logga in i PingPong på https://pingpong.hj.se 
Registrering och skapande av data- och e-postkonto måste sålunda utföras innan du 
kan få tillgång till informationen i PingPong.  
 
När du är inloggad i PingPong gör du följande:  
 

• Leta upp ditt program under menyn Aktiviteter och menyvalet Katalog. 
Programmets aktivitet heter Tekniskt basår - H17/V18 (Distans). 

• Klicka på starta för att lägga till dig som deltagare på programmet. 
• Ett popup-fönster frågar efter ett lösenord. Lösenordet är TZDI4H17. 

 
Fortsättningsvis hittar du programmet under Aktiviteter och menyvalet Alla mina 
aktiviteter.  
 
 

  

https://pingpong.hj.se/
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Böcker 
 
Matematik Matematik 5000 Kurs 2c Blå 

Alfredsson m.fl. 
Natur och kultur 
ISBN: 9789127422537 

 
Matematik 5000 Kurs 3c Blå 
Alfredsson m.fl. 
Natur och kultur 
ISBN: 9789127426283 
 
Matematik 5000 Kurs 4 Blå 
Alfredsson m.fl.  
Natur och kultur 
ISBN: 9789127426320 

 
Fysik  Fysik – Fysik 1 och 2 
    Gustafsson 
   Studentlitteratur 
   ISBN: 9789144090658 
 
Kemi  Kemiboken 1 
   Hans Borén m.fl. 
   Liber 
   ISBN: 9789147085682 
 
 
 
Är det något du undrar över så hör gärna av dig till:  
Jörgen Gustafsson, programansvarig 
jorgen.gustafsson@ju.se 
036 - 10 16 17 
 
 
Med förhoppningar om en skön sommar! 

mailto:jorgen.gustafsson@ju.se

