Välkommen tillbaka till Högskolan i Gävle och
uppdragsutbildningen i svenska som andraspråk, 15 hp!
Höstens kursmoment ges på halvfart under vecka 36-03. Kursansvarig lärare är, Ulrika Serrander och
undervisande lärare är Nina Begovic. Om du har frågor om kursens innehåll kontakta Nina Begovic på e-post
nina.begovic@hig.se eller telefon 070-954 35 36.
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Kursplaner för HT16
(Att lära på ett andraspråk 7,5 hp)
(Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp)

Kursschema för HT16
(Att lära på ett andraspråk 7,5 hp)
(Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp)

Kursupplägg
Under höstterminen 2016 kommer ni att läsa två fördjupande delmoment: Att lära på ett
andraspråk 7,5hp samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5
hp. Det första delmomentet, Att lära på ett andraspråk pågår under v. 36-45. Momentet
handlar bland annat om hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och
undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och
kunskapsinhämtning.
Det andra delmomentet, Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer,
börjar v.46 och pågår till och med v.03. I momentet kommer vi bland annat att definiera
och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk, med
fokus på genrepedagogik.
Kursens upplägg är detsamma som vid tidigare kurser och vi använder oss av samma
kurssida på Blackboard. Vi kommer spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång
till i god tid innan seminarierna och föreläsningarna kan se när som helst under
kursmomentets gång. Därefter träffas vi under examinerande seminarier och bearbetar
föreläsningarna och litteraturens innehåll.
Jag kommer att i god tid lägga ut information om läsanvisningar, betygskriterier,
examinationsuppgifter. Studiehandledning till första momentet kommer att komma ut på
Blackboard under v. 31. Ta i god tid del av allt innehåll på Blackboard (all litteratur ligger
där förutom Olga Dysthes Det flerstämmiga klassrummet) och se över den uppgift som
ska göras innan vår första innedag. Det handlar bland annat om att skriva ett
diskussionsinlägg samt kommentera minst 2 övriga inlägg.
I det här inlägget ska ni skriva en redogörelse om vilka konkreta kunskaper du tar med dig
från tidigare moment i kursen. Ge konkreta exempel på hur dessa kunskaper har
påverkat/förändrat din syn på din egen undervisning. Detta ska ni alltså skriva som ett
inlägg i diskussionsforumet på Blackboard. Därefter ska ni också kommentera minst två
övriga inlägg. Diskussionsinlägget ska vara inskickat senast måndag 5/9 kl. 23:59, dagen
innan vår första träff. Kommentarerna på andra inlägg kan ni göra under veckan, på så sätt
hinner ni läsa igenom kurskamraternas inlägg och välja ut de två som ni vill kommentera.
Inläggen som ni skriver och kommenterar kommer utgöra underlaget inför seminariet 6/9.

Preliminärt schema över seminarier, Att lära på ett andraspråk (v.36-45)
En komplett studiehanledning med uppgiftsbeskrivning, examination, litteratur, betygskriterier kommer ut på BB i god
tid innan kursmomentet startar. Vill ni förbereda er redan nu kan ni börja läsa Olga Dysthes bok Det flerstämmiga
klassrummet.

Datum

Plats

6/9 9-12 Samtliga

31216

20/9 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

11/10 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

25/10 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

Examinationsdatum:
5/9 (diskussionsforum)
20/9 (under innedag)
v.41-42 (läsbloggar i BB)
28/10-13/11 (hemtentaperiod)

Preliminärt schema över innedagar, Bedömning av kunskapsutveckling hos
flerspråkiga individer (v.46-03)
En komplett studiehanledning med uppgiftsbeskrivning, examination, litteratur, betygskriterier kommer ut på BB i god
tid innan kursmomentet startar.

Datum

Plats

15/11 9-12 Samtliga

31329

29/11 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

20/12 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

10/1 9-12, 13-16 Gruppvis

31216

Upplägget inför examinationen är ännu inte fastställt,
däremot pågår hemtentaperioden mellan v.1-3. Ni kommer
att få tillgång till tentan den 2/1 2017 och inlämning sker
den 22/1. Mer information kommer.

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.

