Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Texthantering för skolans yngre åldrar, 7,5 hp, distans!
Kursen ges på helfart under vecka 19-23. Kursansvarig lärare är jag, Susanne Greés. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post susanne.grees@hig.se eller telefon 070-385 82 21.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SVG501

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: 1 maj – 14 maj
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

Texthantering för skolans yngre åldrar

Kurskod

SVG501

Anmälningskod

22203

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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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 i campusgruppen heter
Susanne Greés och är adjunkt i svenska och engelska. Undervisande lärare för er
som läser på distans kommer att vara Johanna Jansson. Hennes kontaktuppgifter
kommer att finnas på Blackboard under nästa vecka. Schemat med
studiehandledning kommer att läggas ut på Blackboard två veckor innan kursstart.
Då kommer ni också att få fullständig information kring inlämningsuppgiften
(vecka 23).
Viktigt är att notera den examinerande innedagen här på campus som kommer
att ske torsdagen den 1 juni för F-3 och fredagen den 2 juni för 4-6. Tiderna är
09:00-16:00. Mer information kring detta kommer att finnas på Blackboard.
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 Campus, Distans VT17 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.
Examinationen består av inlämningsuppgifter under kursmomentets gång och en
avslutande hemtentamen samt en examinerande innedag.
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
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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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.
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.

Välkomna!

/Mvh
Susanne Greés, kursansvarig

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