Välkommen till kursen Examensarbete för ämneslärare:
Svenska med didaktisk inriktning (91–120) 30 hp!
Kursen ges på helfart distans under veckorna 04–23. Kursansvariga lärare är Ann Blückert och Britt Johanne
Farstad. Kontakta Britt om du har frågor om kursen på e-post britt.j.farstad@hig.se eller på telefon 073-5967944.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: Kursplan
Schema och studiehandledning kommer att finnas i Blackboard senast två veckor innan kursen startar. Registrera
dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se. Period för kursregistrering i Studentportalen: 9–22 jan

Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig.

Kursnamn

Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91–120) 30 hp

Kurskod

SVA302

Anmälningskod

22218

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

monika.karlsson@hig.se
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Välkomna till kursen där ni ska göra era examensarbeten! Vi som är kursansvariga heter
Britt Johanne Farstad och Ann Blückert. Britt är lektor i litteraturvetenskap och Ann är
lektor i svenska språket. Vi har det övergripande ansvaret för kursen. Vi kommer också
att tillsammans med några andra lärare vara era handledare under vårterminens arbete.
Examensarbetet är det viktiga moment som avslutar utbildningen till lärare. Det kommer
att kräva en hel del arbete. Framför allt krävs god planering för att examensarbetet ska
bli av så god kvalitet som möjligt. Vi som är era lärare kommer att göra allt vi kan för att
hjälpa er och vi förväntar oss att ni satsar helhjärtat på kursen. Uppsatsarbetet ger er
möjlighet att fördjupa er i ett ämne som intresserar er. Ni ska skriva examensarbetena i
par. Ni som redan har bestämt att ni vill inrikta er på språk respektive på litteratur får
gärna meddela det, helst före 19 december (till britt.j.farstad@hig.se).
Vi startar kursen med en informations- och planeringsdag den 26 januari. Där
informerar vi om planeringen för hela terminen. Tid och lokal kommer att meddelas i
Blackboard.
Kursens första del kommer att bestå av föreläsningar och seminarier om teorier och
metoder som ni behöver för att skriva ett akademiskt arbete av god kvalitet. Schemalagda uppsatsseminarier är obligatoriska. Därefter kommer en period med fördjupning
inom det område som ni har valt att undersöka. Uppsatsens struktur och innehåll diskuteras vid uppsatsseminarier i grupp. Ni får också parvis handledning av varje projekt.
Kursträffarna kommer att bestå av föreläsningar, seminarier och handledning. Kommunikationen under kursen kommer att ske främst via Adobe Connect och olika kanaler för
gemensamt arbete med texter. Obligatoriska träffar läggs in i schemat som kommer att
finnas i Blackboard.
Vi ses på Högskolan i Gävle den 26 januari. Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar
Ann Blückert och Britt Farstad

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad
till dig via din e-postadress på högskolan. 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.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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