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Till deltagare i uppdragsutbildningen:

Svenska som andraspråk, 30 hp
Varmt välkommen till kursen Svenska som andraspråk, 30 hp, som kommer att genomföras på kvartsfart
under 4 terminer, med start höstterminen 2015.
Kursen startar måndagen den 14 september kl 09.00-16.00. Har du förhinder att närvara denna dag ber
vi att du kontaktar Linnea Gustafsson. Nästa kurstillfälle planeras till tisdagen den 27 oktober, och
måndagen den 11 januari 2016 är kursens sista dag. Datum för ytterligare ett kurstillfälle meddelas senare.

Kursspecifik information
Kursen är till stor del campusförlagd, med egna studier mellan kurstillfällena, och genomförs på kvartsfart.
Omfattningen på kursen under ht15 är 7,5 hp, vilket innebär ca 10 timmars arbete/vecka. Vid kursstart
får du mer information om kursens innehåll, genomförande, lärplattform, litteratur mm. Litteratur ingår i
kursen, och vid första kurstillfället kommer du att få den litteratur som ingår. I god tid innan kursstart
kommer vi att skicka ut kursplan med litteraturlista till dig, samt mailar även kompendium med uppgift
om vad du ska läsa inför första kurstillfället. Kursen kan ge behörighet för åk 1-6, efter beslut av
Skolverket.

Samtliga moment i kursen
Moment 1 (7,5 hp): Kulturmöten – individ och samhälle
HT15
Momentet syftar till att sätta in svensk mottagning av nyanlända personer i såväl ett 1900-talshistoriskt
som i ett politiskt sammanhang. Dessa frågor berörs ur både individens och samhällets perspektiv.
Momentet behandlar följaktligen attityder till olika språk och språkanvändning, status, makt,
språkvariation, språkideologi samt språkpolitik. Dessutom syftar momentet till att medvetandegöra
studenterna om sin egen utgångspunkt beträffande genus, etnicitet och klass samt hur dessa förväntningar
samspelar för skapandet av den egna identiteten och de förändringar som följer med läraren i
undervisningssituationen.
Moment 2 (7,5 hp): Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv
VT16
Momentet utgör en grundläggande beskrivning av svenska språkets struktur där de syntaktiska,
morfologiska och lexikala aspekterna kommer att dominera. Diskussionen kommer att föras i ett
kontrastivt perspektiv, men med fokus på svenska språket, detta för att belysa vilka svårigheter en
andraspråksinlärare av svenska kan ställas inför. Samtidigt förväntas studenten lära sig en adekvat
terminologi inom ämnesområdet.
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Moment 3 (7,5 hp): Andraspråksinlärning och andraspråksundervisning
HT16
I momentet behandlas flerspråkig utveckling. Utgångspunkten kommer att vara de skillnader som
förekommer mellan första- och andraspråksinlärning samt mellan barns och vuxnas inlärning av ett
andraspråk. Här kopplas diskussionen såväl till sociala och individuella skillnader som till modersmålets
roll för inlärningen av svenska. Under momentet förväntas studenternas didaktiska kunskaper och deras
förståelse för andraspråkselevers situation öka. Multimodala hjälpmedel som kan användas som
inlärningsverktyg kommer att utforskas. De didaktiska inslagen berör även undervisningens och skolans
organisation och den betydelse som detta har för andraspråkselevers resultat.

Moment 4 (7,5 hp): Uttal och fonetik ur ett andraspråksperspektiv
VT17
Avsikten med momentet är att studenternas kunskaper om svenska språkets uttal och fonetik ur ett
andraspråksperspektiv fördjupas. Fokus ligger på uttalssvårigheter som är karaktäristiska för svenska
språket och på hur dessa kontrastivt kan relateras till några olika språks fonetik i didaktiskt syfte. Inom
momentet genomförs också praktiska övningar i analys av andraspråksinlärares uttal och olika pedagogiska
strategier diskuteras i förbindelse med dessa.

Studentmail
Som student på Högskolan i Halmstad erhåller du inloggningsuppgifter till studentmail, för att komma åt
Blackboard, där du kommunicerar med lärare och andra deltagare i kursen. Mera information om detta får
du på uppstartsdagen.

Vi hoppas att du får en rolig och utvecklande tid här på Högskolan i Halmstad.
Välkommen!
Linnea Gustafsson
Kursansvarig
Tel: 035-16 77 06
E-post: linnea.gustafsson@hh.se

Ulla Palmqvist
Samordnare
Tel: 035-16 77 85
E-post: ulla.palmqvist@hh.se
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