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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb
Period för enrollering

Svenska språket 2 för professionellt skrivande 30 hp
34-38

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 i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Kursupplägg
Jag heter Sonia Blomquist och är kursansvarig för denna kurs som går på helfart på campus under
höstterminen 2015, vecka 36-03.
Kursen består av fyra delmoment och jag kommer att undervisa i tre av dessa: Språkstruktur (v 36-40),
Språknormer: tal och text utifrån form och funktion (v 46-50) och Språkpolitik och språkvård (v 51-03). I
delmoment 2, Språksociologi och tvåspråkighet (v 41-45), undervisar universitetsadjunkt Nina Begovic.
De fyra kursmomenten utgör tillsammans centrala delar av ämnesområdet Svenska språket. Genom studierna
kommer du att få kunskaper om det svenska språkets struktur och hur det svenska språklandskapet ser ut idag
samt även vilka förändringar språket genomgått under de senaste 200 åren. Språk- och textriktighet är inslag
som starkt betonas i kursen som helhet. Egen produktion av texter, likväl som analys och beskrivning av olika
texter kommer även att ingå.
Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och seminarier vid två lektionstillfällen i veckan, ca två
timmar vid varje tillfälle (schema kommer inom kort). Föreläsningarna är inte obligatoriska, men det är däremot
seminarierna.
Olika examinationsformer förekommer i kursen: Delkurs 1 examineras genom salstentamen, delkurs 2 genom
hemtentamen och delkurs 3 och 4 genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och muntliga redovisningar.
Delkurs 1 behandlar det svenska språkets struktur, funktion och standardisering. Innan första mötet
rekommenderas att du läser igenom Svensk universitetsgrammatik för nybörjare av Gunlög Josefsson (2009).

Kommunikationssätt (Om du är student på HiG sedan tidigare kan du hoppa över denna information)
När datorkontot är öppnat fungerar din webbmail och högskolans lärplattform Blackboard blir tillgänglig. På
Blackboard hittar du information om höstterminens moment.
1) Gå till Studentportalen, https://studentportal.hig.se Gå till Direktlänkar (på höger sida) och skriv in
användarnamn och lösenord vid HiG. Du kan även nå Blackboard direkt via: http://lms.hig.se
2) Klicka på fliken Kurser (längst upp) och skriv ”Svenska språket” i sökrutan till vänster. Kursen heter: Svenska
språket 2 för professionellt skrivande 30hp (SLG300)
3) Klicka på nedåtpilarna som står bakom rätt kurs-id (alltså: HT15_12203) och en meny öppnas och där väljer
du "Skriv in". Fortsätt att klicka ”Skicka”: på så sätt lägger du till dig som student i kursen
Du som är registrerad på en kurs får också en e-postadress via högskolan. Kom ihåg att regelbundet kontrollera
denna e-post. Alla automatiska meddelanden skickas till denna adress och inte till din privata e-post. Om du har
frågor om tekniken kan du vända dig till distanssupport: learningcenter@hig.se
Om du har frågor som rör kursens upplägg och innehåll kan du kontakta mig via e-post: soablt@hig.se. Har du
praktiska eller administrativa frågor kan du vända dig till vår kursadministratör Monika Karlsson via e-post :
monika.karlsson@hig.se eller telefon 026-64 81 36.

Kursvärdering
För att säkerställa kvaliteten på utbildningen och för att ta del av studenternas synpunkter görs efter avslutad
kurs en utvärdering. En länk till denna kommer att finnas på kurssidan i Blackboard.
Välkomna till kursen! Vi kommer att ha två mötestillfällen per vecka, tisdagar och torsdagar, och första mötet är
tisdagen den 1:a september.

Med vänlig hälsning
Sonia Blomquist, universitetsadjunkt i svenska språket
Tel: 026-648 500 (växel)
E-post: soablt@hig.se
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