Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Svenska som andraspråk, 61-90 hp!
Kursen ges på halvfart under veckorna 36 -23. Kursansvarig lärare är jag, Ulrika Serrander. Kontakta mig om du
har frågor om kursen på e-post ulrika.serrander@hig.se eller telefon 073-270 7445.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Kursplan
Föreläsningarna kommer att ligga på onsdagar kl 15-18 vecka 36, 38, 40, 42 och 44.

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: 25 aug – 5 sept
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 som andraspråk (61-90) 30hp

Kurskod

SLG502

Anmälningskod

12206

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se, 026 -648136
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Välkommen att läsa kursen Svenska som andraspråk 61-90 hp vid Högskolan i
Gävle!

Jag som är kursansvarig och undervisande lärare heter Ulrika Serrander och är lektor i
svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Kursen går helt på distans och på
halvfart. 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.
Höstterminen omfattar två kursmoment, Läs- och skrivutveckling ur ett
andraspråksperspektiv, 7,5 hp och Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp. Det första
kursmomentet som heter Läs- och skrivutveckling ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
sträcker sig över veckorna 36-45. Innehållet beskrivs på följande sätt:
Momentet ger en fördjupning i de mångfacetterade läs- och skriftspråkliga
kompetenser som elever med svenska som andraspråk ska tillägna sig i
grundskola, gymnasium och utbildning. Fokus ligger på förmågan att utveckla
säkerhet inom den variation av register och texttyper som elever behöver
utveckla för att uppnå målen i sin utbildning. Teoretisk och metodologisk
problematik i läs- och skrivutveckling på ett andraspråk diskuteras

Fullständiga läsanvisningar kommer att komma upp på vår digitala lärplattform
Blackboard (BB) senast vid kursstart. Första föreläsningen kommer att ägnas åt att
introducera kursmomentet och vi kommer att gå igenom texten av Barbara Birch och
texten av Lee Gunderson m. fl. i Handbook of Research in Second Language Learning
and Teaching (se kursplanen för fullständiga referenser).
Examinationen består av den första inlämningsuppgiften vecka 36, en inlämningsuppgift i
skriftlig form vecka 39 samt en avslutande hemtentamen på hela kursmomentets innehåll.
Allt kan göras på distans. Den första uppgiften (vecka 36) består i att ni ska logga in på er
studentmail och skicka ett e-postmeddelande till mig senast fredag 9 september kl 17.00. I
e-postmeddelandet vill jag att ni presenterar er och beskriver om ni arbetar med frågor
som relaterar till svenska som andraspråk och varför ni läser kursen. Ni bör ha
kontinuerlig uppsikt över er studentmail, det är så jag kommunicerar med er.
Föreläsningarna kommer att ligga på onsdagar kl 15-18 vecka 36, 38, 40, 42 och 44.
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.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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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.
När du registrerar dig i studentportalen blir du automatiskt inskriven på kursens Bb-sida.
Om du behöver söka upp kursen manuellt kan du söka på Kurs-ID SLG502.12206.2016
eller på kursnamnet: Svenska som andraspråk (61-90) 30 hp, IT-Distans, HT16. Vid
kursstart kommer Bb-sidan att innehålla läsanvisningar, betygskriterier och länk till
kursmomentets första föreläsning.
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.

Vi ses online! Jag ser fram emot höstterminen!

Mvh
Ulrika Serrander
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