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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.

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 teminstart. 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
Period för enrollering

VT16_22205
vecka 17-19

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 i Studentportalen 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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Hej!

Välkommen att läsa texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp på
Högskolan i Gävle!
Jag som är kursansvarig och undervisande lärare heter Susanne Greés och är
adjunkt i svensk, svenska som andraspråk samt engelska. Komplettering med
kursens upplägg kommer att läggas ut senast v. 17 i Blackboard. Schemat ser ut
enligt följande:

Vecka
Tisdag v. 19 14-16
Tisdag v. 20 14-16
Torsdag v. 20 14-16
Tisdag v. 21 14-16
Torsdag v. 21 Innedag 10-16
Tisdag v. 22 14-16
Tisdag v. 23 14-16
Torsdag v. 23 14-16

Observera innedagen torsdagen den 26/4 utgör en del av bedömningsunderlaget
och är förlagd här på campus. Mer detaljerad information kommer att komma
kring detta.
Fullständiga läsanvisningar kommer att komma upp på blackboard senast vid
kursstart. Då kommer ni också att få fullständig information kring
inlämningsuppgiften (vecka 23).
Ni måste först logga in på Blackboard och enrollera er/skriva in er (det är inte
samma sak som att registreras på kursen!). Det gör ni genom att gå till högskolans
hemsida (https://webkonto.student.hig.se), fylla i era uppgifter och aktivera ert
studentkonto. Sedan söker ni på kursens namn i blackboard, namnet är:
Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp VT16 I blackboard arbetar vi mest med
knappen ”Innehåll” i den vänstra menyraden. Det första som möter dig är en
anslagstavla och där skriver jag till er om uppdateringar.
Kursen går helt på distans. Alla föreläsningar sker online via distansverktyget
Adobe Connect Pro. Föreläsningarna spelas in och läggs upp på Blackboard. Det
är alltså inte obligatoriskt att närvara utan man kan titta i efterhand.
Kursen problematiserar och granskar läsande, skrivande och samtalande baserat
på ett vidgat textbegrepp där läs-, skriv- och talvariationer undersöks från flera
perspektiv exempelvis genus, genrer, intertextualitet och multimodalitet. Hur
skolans lägre årskurser hanterar det vidgade textbegreppet didaktiskt diskuteras
med utgångspunkt i Lgr-11:s kursplaner i svenska och svenska som andraspråk.
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Examinationen består av inlämningsuppgifter under kursmomentets gång och en
avslutande hemtentamen. Allting kan göras på distans.
För att träffas på nätet kommer vi att använda Högskolans webbkonferensverktyg
Adobe Connect Pro. Verktyget underlättar distansundervisningen på så sätt att alla
kan sitta hemma vid sina egna datorer och delta i föreläsningarna online eller titta
på dem vid senare tillfälle.
Det är bra om du redan nu bekantar dig med verktyget. Distansverktyget fungerar
bäst med windows XP eller motsvarande för mac, och när det gäller modem är
ADSL ett minimum. Headset är nödvändigt vid interaktion med gruppen eftersom
det annars blir rundgång och problem med ljudet. Kamera är egentligen inte
nödvändigt men är ingen nackdel.
Det kommer att finnas en länk till föreläsningen tillgänglig på Blackboard som du
klickar på för att få tillgång till vårt virtuella rum.
Vi ses online!
Mvh
Susanne Greés
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