Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Svenska för ämneslärare (1–30) 30 hp (campus)!
Kursen ges på helfart under vecka 35–02. Kursansvarig lärare är jag, Helena Wistrand. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post helena.wistrand@hig.se eller telefon 070-742 61 29.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Schema och studiehandledning för det första kursmomentet kommer att finnas i lärplattformen Blackboard senast
två veckor innan kursen startar. Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se. Period för
kursregistrering i Studentportalen: vecka 34. Se nästa sida för mer information om kursstarten.

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 hig.se/datorkonto tidigast två veckor innan terminsstart. Datorkontot
består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på dina kurser
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 via Studentportalen: studentportal.hig.se
Period för kursregistrering: 21 augusti–3 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 kan du logga in och se din
kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard. Hjälpsida: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/IKTverktyg/Blackboard-larplattform/Hjalpsidor-for-Blackboard/Manualer-for-studenter.html
Kursnamn
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Anmälningskod

12216
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Kursadministratör
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Kursupplägg
Observera att de fyra kursmomenten inte följer efter varandra under terminen i samma ordning som i
kursplanen, utan det är den ordningsföljd som anges nedan som gäller.
Moment 1 (v. 35–39): Introduktion till litteraturstudiet (7,5 hp). Lärare: Britt Johanne Farstad, Hilde Farstad,
Sonia Blomquist.
Moment 2 (v. 40–44): Svenska språkets struktur och utveckling (7,5 hp). Lärare: Helena Wistrand.
Moment 3 (v. 45–49): Didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen (7,5 hp). Lärare: Sonia Blomquist.
Moment 4 (v. 50–02): Språklig variation i tal och skrift (7,5 hp): Lärare: Ingrid Björk.
Du kommer att läsa på helfart, vilket innebär ca 40 timmars arbetsvecka hela terminen. Även om inte lika
många timmar är schemalagda, kommer du alltså att behöva lägga ner så mycket tid för att klara dina studier
väl.
Schemalagd undervisning sker oftast två gånger per vecka och passen varar oftast i två eller tre timmar per
gång. Undervisningen består av en variation av föreläsningar, seminarier och övningar. Hela scheman för
kursmoment 1–4 kommer att finnas tillgängliga i lokalbokningssystemet Krono-X senast två veckor innan
respektive moment startar. Information om hur du kan hitta ditt schema finns här: http://www.hig.se/schema.
Tänk på att om du ser schemalagda undervisningspass i Krono-X tidigare än två veckor före kursstart så bör
du betrakta dem som preliminära, eftersom läraren kanske fortfarande håller på med sin planering och
lokalbokning. Senast två veckor före kursstart läggs schemat även ut i Blackboard tillsammans med
information om vilken litteratur du förväntas läsa inför respektive undervisningspass.
Du kommer också förväntas delta vid en eller två heldagar per kursmoment, vilka ofta genomförs tillsammans
med de studenter som studerar på distans. Dessa dagar är examinerande och datumen kommer att framgå
av respektive kursmoments schema. Under dessa dagar sker ofta gruppredovisningar inför lärare och övriga
studenter. Sådana redovisningar kommer inte att kunna ersättas av skriftliga uppgifter. Vi vill se er framträda
inför övriga studenter och oss lärare, eftersom det ingår i ämneslärarutbildningens mål att ”visa kommunikativ
förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten”.
Övriga examinationer består av en kombination av skriftliga uppgifter under kursmomentens gång,
obligatoriska seminarier, samt tentamen i respektive kursmoments slut. Mer information om examinationer
ges av respektive lärare.
Moment 1, Introduktion till litteraturstudiet, inleds med två obligatoriska heldagar den 28 augusti kl. 10–
16 (lokal 31:530) och den 30 augusti kl. 10–16. Heldagen den 28 augusti kommer att genomföras
tillsammans med distansgruppen, och då kommer du även få träffa de lärare som undervisar på terminens
fyra kursmoment. Heldagen den 30 augusti kommer att genomföras enbart med campusgruppen som du
tillhör. Ytterligare en obligatorisk heldag i det första kursmomentet är planerad till den 21 september kl. 10–
16.
Även kursmoment 2–4 kommer att innehålla en eller två obligatoriska heldagar vardera. Information om
datum för heldagen i kursmoment 2 kommer att ges vid terminens start. Information om heldagar för moment
3 och 4 kommer att ges vid terminens start, alternativt senare under terminen.

Kommunikationssätt
Under hela kursen kommer vi att kommunicera på flera sätt. Dels via information som läggs ut via
Blackboard, dels via e-post. Därför är det av stor vikt att du ordnar din student-e-post snarast eftersom det är
den adressen som ska användas för kommunikation med oss på HiG. Seminarierna ges via datorn (Adobe
Connect), enligt ovan.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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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 via KronoX senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla
dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Om du läser en kurs på distans och har behov av att
skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före
tentamensdagen. Läs mer på hig.se/tentamen.
Vid hemtentamen gäller inte det ovanstående.

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

Allmän information
Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på biblioteket. Alla
elektroniska resurser som e-böcker och e-tidskrifter når du via hemsidan med ditt datorkonto. Läs mer om
bibliotekets service på hig.se/biblioteket
Campuskarta
Hitta till rätt sal genom att kolla in campuskartan på hig.se/nystudent
HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som passerkort till dörrar och datasalar, som lånekort i biblioteket
samt som ett kopieringskort. HiG-kortet kvitterar du ut i receptionen i Studentcentrum.
IT-support
Till IT-supporten vänder du dig om du får datorrelaterade problem. IT-supporten är öppen för besök måndag
till fredag kl. 09.00–15.00 i hus 22. Du kan även kontakta dem via telefon 026-64 88 80 eller e-post
itsupport@hig.se
Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Sök fram din kursplan på hig.se/kursplaner
Schema
När du är registrerad på en kurs kan du hitta ditt schema i Studentportalen. Du kan även söka fram schemat
på schema.hig.se
Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som
hjälper dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café samt en display som visar dagens
schematillfällen. Du kan även mejla dina studiefrågor till studentcentrum@hig.se
Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner
som kan hjälpa dig i olika studiesituationer, som till exempel studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren
för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i Gävle hittar du på
hig.se/studiestöd
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