Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Svenska för ämneslärare, distans, 30 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 36 - 03. 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 och schema
Kursplan med litteraturlista Kursplan
Kursens schema Schema

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 sept
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig
Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard kommer studiehandledning, instruktioner,
kursmaterial och övriga uppgifter som rör din kurs att läggas ut under andra halvan av augusti. 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 för ämneslärare 30 hp

Kurskod

SVG010

Anmälningskod

12213

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Kursupplägg
Du kommer att läsa på helfart, det betyder full arbetsvecka hela terminen. Jag vill alltså visa dig att din tid
kommer att behövas för dina studier. Undervisningen kommer att bedrivas via datorn, Adobe Connect blir
vårt redskap. Länken till den kommer att ligga på Blackboard inför första tillfället och används sedan under
hela momentet. Det kan alltså bli olika länkar till Adobe Connect under terminens fyra moment. Under hela
din utbildning kommer du att behöva ett headset, för att slippa rundgång för oss andra samt en
fungerande kamera till din dator. Under seminarierna ska det finnas mikrofoner för att samtala och kamera
för att se varandra.
Under det sista momentet förändras undervisningen till att bestå av förinspelade föreläsningar som du kan
ta del av i egen takt. Samtalen sker vid särskilda seminarier som Sonia meddelar er framöver. Anledningen
är att kunna ta hänsyn till juluppehållet.
Momenten kommer att i olika utsträckning ha innedagar på HiG då du förväntas delta på plats på
Högskolan i Gävle under en eller två heldagar, beroende på lärarens planering. Innedagarna är
examinerande och dagarnas schemaplacering meddelas av respektive lärare.
Övriga examinationsformer är att skriva inlämningsuppgifter under momentets gång, muntliga
redovisningar samt tentamen i slutet av varje moment.
Studieteknik
Göran Fransson bjuder in dig som är lärarstudent att delta i en eftermiddag om studieteknik. Detta är i
Valhall den 7 september kl. 13.00 – 15.45. Du kommer att lära dig massor om att studera på högskolan.
Som långväga distansstudent förstår vi svårigheten, men du är välkommen.
Höstens schema (så långt det är klart)
Seminarierna kommer att vara två per vecka och pågår eftermiddagstid under ca tre timmar per gång.
Dessa seminarier spelas in och kan ses i efterhand via den länk som läggs på Blackboard, men
förhoppningen är att du deltar online i seminariet enligt schema.
Moment 1: Svenska språkets struktur: tisdag 6/9 kl. 14-16; torsdag 8/9 kl. 14-16 (vidare information
kommer på Blackboard i augusti)
Innedag är onsdag 21/9 kl. 10-17.
Moment 2: Språk, kultur och identitet första tillfället: måndag 10 oktober.
Innedagen är torsdagen den 3/11 kl. 10 – 17 för både campus och distans samtidigt (vidare information
kommer på Blackboard i augusti).
Moment 3: Språklig variation i tal och skrift första tillfället: måndag 14 november kl. 13.15 – 16.15;
därefter torsdag 17/11 kl. 13.15 – 16.15; måndag 21/11 samma tid; tisdag 22/11 samma tid; måndag 28/11
hel innedag i Gävle kl. 9.30 – 17 sal 31: 216; måndag 5/12 kl. 13.15 – 16.15; torsdag 8/12 samma tid;
måndag 12/12 samma tid. Tentamen den 16/12 kl. 9-15.
Moment 4: Epik, v. 51- 03. Både campus och distans börjar måndagen den 19 dec. Distans kommer att ha
förinspelade föreläsningar och online-diskussioner och seminarier i Adobe Connect 2ggr/v. Examination
består i examinerande muntligt seminarium + hemtentamen.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Lärare i kursen
Moment 1 Susanne Grees Susanne.grees@hig.se
Moment 2 Britt Johanne Farstad Britt.J.Farstad@hig.se
Moment 3 Katharina Andersson kad@hig.se
Moment 4 Sonia Blomqvist Sonia.blomqvist@hig.se
Kommunikationssätt
Under hela kursen kommer vi att kommunicera på flera sätt. Dels via information som läggs ut via
Blackboard, dels använder vi e-posten. Därför är det av stor vikt att du ordnar din student-e-post genast
eftersom det är den adressen som ska användas för kommunikation med oss på HiG. Seminarierna ges via
datorn, enligt ovan.
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. Om du läser en kurs på distans och har
behov av att
skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före
tentamensdagen. Läs mer på hig.se/tentamen
Vid hemtentamen gäller inget av ovanstående.

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.

Betygskriterier och övrig information kommer i de studiehandledningar som varje lärare lägger ut på
Blackboard.

Nu önskar jag en skön sommar och ett varmt välkommen till Högskolan i Gävle!
Hälsar, Katharina Andersson, kursansvarig
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