Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Svenska för grundlärare åk 4–6, 30 hp!
Kursen ges på helfart distans under veckorna 04–36. Kursansvarig lärare är jag, Sonia Blomquist. Kontakta mig
om du har frågor om kursen på e-post sonia.blomquist@hig.se eller på telefon 072-010 99 61.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: SVG306 kursplan

Schema och studiehandledning inför varje delkurs kommer att finnas i Blackboard senast två veckor
innan kursen startar.

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: 9-22 jan
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 för grundlärare åk 4–6, 30 hp

Kurskod

SVG306

Anmälningskod

22205

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

monika.karlsson@hig.se
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Kursupplägg
Hela vårterminen 2017 kommer du att läsa Svenska för grundlärare åk 4–6. Kursen omfattar 30 hp fördelade
på fyra moment om vardera 7,5 hp. I de två första momenten har du undervisning ungefär två gånger i
veckan. Inför varje undervisningstillfälle är det viktigt att du har läst den del av kurslitteraturen som tas upp,
så att du kan delta i diskussioner om innehållet. Kursen går på helfart distans, men har sex obligatoriska
träffar på campus i form av examinerande innedagar. Det har blivit en förändring av i vilken ordning ni läser
de två första momenten i jämförelse med kursplanen. Moment 0010, Läs- och skrivutveckling I, byter plats
med moment 0020, Barn- och ungdomslitteratur. Anledning till omkastningen är att studiegången då blir mer
logisk och naturlig och att ni får nödvändiga bakgrundskunskaper med er i bagaget inför Läs- och
skrivutveckling I.
Första delmomentet är Barn- och ungdomslitteratur och börjar måndagen den 23/1 med introduktion. Vid
detta tillfälle går jag igenom allmän kursinformation och studieupplägg för hela 30 hp-kursen samt specifik
information om studiehandledning, kurslitteratur och planering för moment 1. Examination av det första
momentet sker genom ett examinerande litteraturseminarium under innedagen den 7/2 samt en avslutande
hemtentamen under senare delen av vecka 8.
Moment 2, Läs- och skrivutveckling I, börjar vecka 9 och undervisas av Katharina Andersson. Examinationen
består dels av en examinerande innedag, tisdagen den 14/3, och dels av en hemtentamen fredagen den
31/3.
Moment 3 är VFU (verksamhetsförlagd utbildning), vecka 14–19, med ansvarig lärare Nina Begovic. På VFU
ska du vara på en skola för att pröva och öva att vara lärare. Inför det momentet kommer all information att
ligga under fliken VFU på vår Blackboardsida. Så snart din placering på en skola är klar ska du ta kontakt
med den lärare som ska vara din vägledare in i yrket. Momentet avslutas med skriftliga arbeten och mutliga
presentationer av de två övningsuppgifter som ingår i VFU.
Moment 4 utgör sista delen av terminen, vecka 20–23, och ägnas åt Läs och skrivutveckling II, som består av
två delar; Svenska som andraspråk och Bedömning och betygssättning. I nuläget är det inte klart vilken lärare
ni får, men information kommer inom kort. Momentet är endast fyra veckor långt och hårt komprimerat, vilket
kräver att du påbörjar din inläsning av litteraturen redan under dina elevers påsklov (dvs. under VFUperioden). Det är alltså inte lov för dig, utan inläsningstid. Påsklovet placeras antingen före eller efter påsk i
olika delar av landet och därför lägger VFU-enheten ut sex veckor för VFU, trots att du bara ska genomföra
fem veckor på skolan. Detta inverkar tyvärr på det avslutande momentet. Examinationen av det sista
momentet består av ett examinerande seminarium på innedagen den 1/6 samt en avslutande hemtentamen i
slutet av vecka 23.
Vi lärare hoppas att terminen kommer att bli innehållsrik, lärorik och spännande. Välkommen!

Kommunikationssätt
Undervisningen i kursen kommer att ske med hjälp av Adobe Connect som är ett program gjort för möten
med ljud och bild mellan parter över internet. För att komma till det virtuella klassrummet följer du en länk
som läggs ut på Blackboard i god tid innan undervisningen börjar. Du klickar på länken och är då inne i
undervisningsrummet. För att kunna delta måste du ha en dator med webkamera samt hörlurar (headset)
med mikrofon. Undervisning på distans i ett virtuellt klassrum är annorlunda än campusundervisning och det
är därför mycket viktigt att du har rätt tillbehör för att kunna kommunicera på ett bra sätt.
Vårt sätt att kommunicera blir i första hand genom din närvaro på seminarier och föreläsningar via Adobe
Connect. Ni kommer att delas in i grupper för en del arbete och ska då kommunicera antingen i ett annat rum
på Adobe Connect eller via Skype/gruppsamtal eller på något annat sätt som ni själva avgör och meddelar
den undervisande läraren. Våra lektioner och seminarier i Adobe Connect spelas oftast in och finns
tillgängliga att titta på i efterskott. Adobe Connect

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Ytterligare ett kommunikationssätt och en viktig informationskanal på Högskolan i Gävle är webplattformen
Blackboard. Där hittar du vår kurs och enrollerar dig på rätt ställe, dvs. Grundlärarprogrammet åk 4–6 för din
del. Här finns så småningom samtliga deltagares e-postadresser så att du kan kommunicera med de andra
studenterna och här hittar du också information och instruktioner som hör till de olika delkurserna. Inför varje
delkurs läggs det ut en studiehandledning där det finns information om vad du förväntas ha läst inför varje
kursträff samt vilka uppgifter du ska göra under momentets gång.

Bra att veta om tentamen
Du kommer att examineras på flera olika sätt, t ex genom examinerande seminarier på innedagarna, muntliga
redovisningar, skriftliga inlämningar samt hemtentamina. I samtliga fall är plagiat att betrakta som fusk och
kommer att leda till åtgärder i form av avstängning från kurs. Beslut om sådant fattas av disciplinnämnden.

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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