Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för utbildning och ekonomi
KURSNAMN
KURSKOD
ANMÄLNINGSKOD

Svenska som andraspråk 31-60 hp
SLG304
22216

KURSVECKOR
KURSPLAN

04-03 (2 terminer)

KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER

Ulrika Serrander
ulaser@hig.se

KURSADMINISTRATION

Monika Karlsson
monika.karlsson@hig.se

Kursplan

SCHEMA
Schema (se mer info om
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN Vecka 3

KONTAKTUPPGIFTER

schema i Blackboard)

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 teminsstart. 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 inskrivning

HT15_12209
vecka 50-04
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Hej!
Välkommen att läsa svenska som andraspråk 31-60 hp på Högskolan i Gävle!
Jag som är kursansvarig heter Ulrika Serrander och jag är lektor i svenska med
inriktning mot svenska som andraspråk. Den lärare som undervisar på första
kursmomentet heter Nina Begovic (niabec@hig.se).
Kursen går på halvfart (och distans) så under vårterminen ges två kursmoment:
Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp (vecka 0413) och B-uppsats 7,5 hp (veckorna 14-23). Nedan följer en beskrivning av de
båda kursmomenten.
Kursmomentet Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer ger
kunskaper om språkets roll i ämnesundervisning i olika sammanhang i skolan. Här
står utveckling och användning av ett andraspråk i olika syften, i olika åldrar och
kontexter i centrum. Under kursen diskuteras hur ett framgångsrikt språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut och hur flerspråkiga elevers språk och
lärande kan bedömas utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Modeller för
bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever diskuteras utifrån en
parallell utveckling av språk och ämneskunskap. Här uppmärksammas
interaktionens betydelse för utvecklingen av andraspråket med särskilt fokus på
skillnaderna mellan ett vardags- och ett skolspråk. Kursmomentet examineras
genom inlämningsuppgifter och en hemtentamen.
Kursmomentet B-uppsats behandlar olika teoretiska och metodiska infallsvinklar
på språkvetenskapliga frågeställningar, särskilt med inriktning mot ämnesområdet
svenska som andraspråk. Under kursen skriver studenten ett självständigt arbete
utifrån en frågeställning inom ämnesområdet svenska som andraspråk.
Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och ska ansluta till ett teoretiskt
innehåll från tidigare kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Studenten ska
också fullgöra en oppositionsuppgift.
Kursen går på halvfart och är en distanskurs som inte kräver några fysiska träffar.
Samtliga föreläsningspass spelas in och läggs sedan ut på vår lärplattform
Blackboard (http://lms.hig.se/). Se till att skriva in dig på blackboardsidan så snart
som möjligt, där kommer information att finnas med schema och information om
examination inom kort.
Vi har intag både på höstterminen och vårterminen och dessa samläser. Det
betyder att du fått detta välkomstbrev och blivit antagen på vårterminen kommer
in i en blackboardsida som använts under höstterminen.
Datakonto - Blackboard (viktigt!)
Du behöver aktivera ditt datorkonto innan du startar kursen för att få tillgång till
vår lärplattform Blackboard. Gå in på länken https://webkonto.student.hig.se/ och
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fyll i dina uppgifter och aktivera ditt konto innan kursen börjar. Observera att all
information från Högskolan kommer till din studentmail.
För komma in på kursens blackboardsida måste man skriva in sig på den. Gå in på
högskolans hemsida och klicka på Blackboard. Där ska du söka på kurs och då
skriver du in kursens namn. Då kommer du till kursens sida med kursnamnet
Svenska som andraspråk (31-60) 30 hp, ht15 (vi använder samma blackboardsida
som vi gjort under höstterminen). Du behöver skriva in dig för att kunna följa
kursen online och även för att få tillgång till alla dokument mm. Eftersom vi
använder den blackboardsida som gällde under underhöstterminen ligger
information där från höstterminen och de kurser som gick då. Om du kommer som
ny student kan det vara förvirrande, men det är därför att vi tar in nya studenter på
vårterminen som läser tillsammans med de studenter som började på höstterminen
och då använder vi deras blackboardsida.

Registrering
Man kan registrera sig själv i Studentportalen under vecka 3 för att visa att du ska
ha din plats.
Adobe Connect Pro
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
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.

Vänliga hälsningar,
Ulrika
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