Välkommen till Högskolan i Gävle

och Akademin för utbildning och ekonomi
KURSNAMN
KURSKOD
ANMÄLNINGSKOD

Svenska för ämneslärare (31-60) 30hp, distans
SVG307
22202

Vecka 04-23
Ligger på Black Board
SCHEMA
Ligger på Black Board
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN vecka 3
KURSVECKOR
KURSPLAN

KONTAKTUPPGIFTER

Britt Johanne Farstad
Britt.J.Farstad@hig.se
Monika Karlsson
monika.karlsson@hig.se

Webbtjänster

Olika webbtjänster

KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
KURSADMINISTRATION

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. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

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 teminsstart. 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

SVG307.22202.2016

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Kronox senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Kursupplägg
Undervisning Föreläsningar och seminarier
Förkunskaper Svenska för ämneslärare 1-30 hp
Examinationsform Muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp.
Moment
Moment.1. (0010), Ungas läs- och skrivutveckling, 7,5 hp.
Lärare Ann Blückert, ann.bluckert@hig.se
Moment 2. (0020), Didaktiska perspektiv på ämnestexter, 7,5 hp.
Lärare Bengt Nilsson, bengt.nilsson@hig.se
Moment 3. (0030), Lyrik, 7,5 hp.
Lärare Britt Farstad, Britt.J.Farstad@hig.se
Moment 4. (0040), Dramatik, 7,5 hp.
Lärare Britt Farstad, Britt.J.Farstad@hig.se

Kommunikationssätt
Undervisningen sker i föreläsningsform på Adobe Connect samt ”Innedagar” på Campus och i
seminarieform. Information läggs upp på Blackboard. 4-6 tillfällen pr. termin förväntas ni komma
till Högskolan i Gävle och delta i seminarier och examinationer på Campus.
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