Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen Svenska språket 31- 60 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 36 – 23. Först moment 1 Språksociologi och tvåspråkighet med Ingrid Björk
som lärare under veckorna 36 – 45. Därefter moment 3 Ungas skrivande och skrivutveckling med Katharina
Andersson under veckorna 46 - 03. Moment 2 och 4 kommer att ges på vårterminen 2017.
Kursansvarig lärare är jag, Katharina Andersson. Kontakta mig om du har frågor om kursen på e-post
katharina.andersson@hig.se eller telefon 073-9815491.

Kursplan med litteraturlista Kursplan
Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent
Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din
utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 25 aug – 4 sep
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig
Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan
du logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Svenska språket 31-60 hp.

Kurskod

SLG301

Anmälningskod
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Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Välkommen till kursen Svenska språket 31-60
Den här kursen består av fyra moment men eftersom du valt att läsa den på halvfart läser du två moment
under hösten. Först ett moment som heter Moment 0010, Språksociologi och tvåspråkighet, 7,5 hp.
Därefter läser ni Moment 0030, Ungas skrivande och skrivutveckling, 7,5 hp. Kursens två övriga moment
blir vårens arbete.
I augusti kommer resten av schemat för första momentet där inläsningsinstruktioner kommer att finnas.
Momentet Ungas skrivande börjar vecka 46, i november och ligger över jul och nyår. Därför blir det lite
tätare med seminarier efter själva juldagarna. I stället kommer en inlämningsuppgift att ha inlämningstid
precis efter nyår och därefter en hemtentamen.
Kursen sker helt på distans vilket betyder att du använder datorn. Du måste ha en god uppkoppling för att
kunna ses och höras väl. Du behöver ett headset med mikrofon, annars blir det rundgång för övriga
deltagare, och du måste ha en kamera till datorn. De flesta datorer har ju idag inbyggda sådana men om du
inte har det behöver även detta införskaffas. Kameran är till för att vi ska se varandra vid samtalen
eftersom kroppsspråket är en väsentlig del av samtalets innehåll. Dina förberedelser inför kursstart är att
införskaffa ett headset med mikrofon samt en kamera (om det inte redan finns på din dator). Jag vill kunna
samtala med dig och utan hedet blir det rundgång för oss andra dessutom kommer väldigt mycket kringljud
från annat som händer i rummet där du sitter in och påverkar ljudkvaliteten. Så ordna detta före första
tillfället så är det klart.
Vi arbetar via ett program som heter Adobe Connect. Vi skapar ett ”rum” där undervisningen sker under
schemalagda tider, men som också är öppet för era samtal och grupparbeten under alla andra tider. Varje
seminarium kommer att vara tre timmar långt varannan vecka. För din service spelar vi in dessa seminarier
så att du kan se dem i efterhand hur många gånger du vill. Vi vill självklart att du deltar vid
inspelningstillfället för bästa möjliga lärandemiljö och hoppas att vi funnit bra schemaplaceringar
tidsmässigt. Vi vet att många som läser på halvfart också yrkesarbetar men hoppas att eftermiddagstid
ändå kan fungera för dig.

Kursupplägg
Kursens schema varannan tisdag kl. 14-17 med start v. 36
Moment 1: Språksociologi och tvåspråkighet med Ingrid Björk.
Datumen är alltså 6/9, 20/9, 4/10, 18/10 och 1/11.
Examination sker i form av hemtentamen.
Moment 2: Ungas skrivande och skrivutveckling med Katharina Andersson
Datumen är alltså: 15/11; 29/11; 13/12 (Lucia); 3/1-17; 10/1. Hemtentamen 13 januari kl.9.00 (utlämning
av tentamen) till den 20 januari kl. 15.00

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Kommunikationssätt
Vårt sätt att kommunicera är dels via Adobe connect men också via e-post enligt ovan. Du får en
studentpost när du blir registrerad och med den kommer vår kommunikation att ske.

Bra att veta om tentamen
Det är förbjudet att plagiera text från andra personer utan citatredovisning. Var därför noga med att
markera citat där sådana används och skriv in dem i din referenslista med sidhänvisningar redan från
början. Vid hemtentamen ska enskilt arbete iakttas och du behöver ha tillgång till kurslitteraturen även
dessa timmar/dagar.
Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en
rapport där alla synpunkter finns sammanställda.
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