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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

Svenska för ämneslärare 1-30hp campus HT15_12200
V. 35 - 36

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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Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 1-30hp.
Kursen kommer att pågå hela terminen med fyra olika moment. Dessa är omkastade
så kursplanens ordning är därför inte den som gäller, utan nedanstående.
1.
3.
2.
4.

Moment
Moment
Moment
Moment

0010,
0030,
0020,
0040,

Svenska språkets struktur och utveckling, 7,5 hp.
Introduktion till litteraturstudiet, 7,5 hp.
Språklig variation i tal och skrift, 7,5 hp.
Epik, 7,5 hp.

I kursens språkvetenskapligt orienterade del
ges förmåga att hantera ett metaspråk för svenska språkets struktur från fonologisk
till textlingvistisk nivå. Språklig variation studeras och attityder till variation
analyseras främst ur perspektiv som rör sociala, åldersbundna och könsmässiga drag i
en flerspråkig samhällskontext. I den litteraturorienterade delen av kursen ges en
introduktion till litteraturstudiet och till litteraturvetenskapen. Dessutom studeras
centrala författarskap och utvecklingslinjer inom den episka (berättande) litteraturen
från antiken till och med modernismen.
Kursbeskrivningen enlig kursplanen:

Kursplanering
Moment 1

Kursen börjar med momentet om språkets struktur och utveckling. Det innebär
grammatik och språkliga förändringar. Detta moment kommer att undervisas av
Sonia Blomqvist ( sonia.blomquist@hig.se ). Momentet startar onsdagen den 3
september 9.00. Övrig undervisning kommer att ske onsdagar och torsdagar 9-12.
Salar kommer på Blackboard så for det är klart.

Moment 2

Britt Johanne Farstad (Britt.J.Farstad@hig.se ) undervisar veckorna 41-50.
Britt lägger läsanvisningar, salar mm, på Bb i god tid före start.
Campus:
Tisdag 6/10: 10-12 och 13-15 Introduktion med distansstudenterna
Måndag 12/10: 10-12 och 13-15
Tisdag 20/10: 10-12 och 13-15
Tisdag 27/10: 10-12 och 13-15
Tisdag 3/11: 10-12 och 13-17 Tillsammans med distansstudenterna
Moment 3

Momentet pågår v. 46-50 med Katharina Andersson ( kad@hig.se ) som lärare.
Schema
måndag 9/11 kl. 9-12 Introduktion, registrering och första föreläsning sal 33:303
onsdag 11/11 kl. 9-12 sal 33:304
måndag 16/11 kl. 9-12 sal 33:303
torsdag 19/11 kl. 9-12 sal 33:303
måndag 23/11 kl. 9- 16 Innedag i sal 33:303
måndag 30/11 kl. 9-12 sal 33:303
måndag 7/12 kl. 9-12 sal 33:303
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I det här momentet ska du examineras på:
Kunskaper och förståelse: redogöra för betydelsen av språklig variation på individ- och
samhällsnivå
Färdigheter och förmågor: - multimodalt analysera sammansatta texter
Värderingsförmågor och förhållningssätt: granska attityder till språk utifrån kunskaper om
normer i olika kontexter
Innehållet och litteraturanvisningar för läsandet kommer att visas i en studiehandledning
som jag lägger på Blackboard när kursen startar i augusti.

Moment 4

Momentet om Epik pågår v. 51 – 03 2016. Sonia Blomqvist (sonia.blomqvist@hig.se)
undervisar momentet liksom även Nina Begovic (nina.begovic@hig.se). Närmare
information om detta kommer framöver.
Kommunikationssätt

När datorkontot är öppnat fungerar din webbmail och högskolans lärplattform
Blackboard blir tillgänglig. På Blackboard hittar du information om höstterminens
moment.
1) Gå till Studentportalen, https://studentportal.hig.se Gå till Direktlänkar (på höger
sida) och skriv in användarnamn och lösenord vid HiG. Du kan även nå Blackboard
direkt via: http://lms.hig.se
2) Klicka på fliken Kurser (längst upp) och skriv ”Svenska språket” i sökrutan till
vänster. Kursen heter: Svenska för ämneslärare 1-30, 7,5hp, distans, HT15
3) Klicka på nedåt-pilarna som står bakom rätt kurs-id (alltså: HT15_12201) och en
meny öppnas och där väljer du "Skriv in". Fortsätt och klicka ”Skicka”: på så sätt
lägger du till dig som student i kursen
Kom ihåg att också regelbundet kontrollera din student-e-post. Alla automatiska
meddelanden skickas till denna adress och inte till din privata e-postadress! Frågor
angående tekniken sänds till distanssupport (learningcenter@hig.se).
Kom också ihåg att du läser en kurs på helfart och förväntas alltså lägga ner
motsvarande arbetstid på dina studier.
Examination: Det sker via dels uppgifter att lämna in skriftligt eller muntligt
beroende på lärarens val samt tentamen. Mer information om det från varje lärare i
kursens olika moment.

Kursvärdering

Efter kursens slut kommer det att finnas en kursvärdering att genomföra. Jag vill ha
återkoppling på hur du uppfattar kursen både i delar och som helhet, allt för att göra
ett så bra arbete som möjligt.
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