
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2012-08-27 att gälla från och med 2012-08-27. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket

 

2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs inom lärarlyftet.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs lärarexamen, skolhuvudmannens godkännande samt 60 hp i Svenska som 

andraspråk.

 

4. Innehåll
Kursens övergripande mål är att den studerande ska vidareutveckla sin lärarkompetens avseende elevers

lärande i ämnet svenska som andraspråk och i aktuella årskurser. Utifrån sin lärarerfarenhet, och med sin

undervisningsvardag som resurs, fördjupar studenten sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper,

liksom sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet.

Kursen ger en fördjupning inom ämnet svenska som andraspråk. Vidare syftar kursen till att ge breddad

kunskap om de speciella förutsättningar som utmärker undervisning i mångkulturella miljöer och lärande på

ett andraspråk. Kursdeltagarna utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper om betyg och bedömning inom

ämnet svenska som andraspråk. Relationerna mellan autentiska elevtexter och kunskapskrav,

kunskapsinnehåll, bedömning samt betygsättning bearbetas dels individuellt, dels via lärplattformens

diskussionsforum.

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

LLSA60, Svenska som andraspråk för gymnasielärare (61-90 hp).
Ingår i Lärarlyftet, 30,0 högskolepoäng

Swedish as a Second Language for Teachers, 30.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Svenska som andraspråk G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



Kursen erbjuds med två alternativ där Alternativ I omfattar fyra delkurser (1-4) om vardera 7,5 hp. Alternativ

II omfattar tre delkurser varav två delkurser (1-2) om vardera 7,5 hp samt ett fördjupningsarbete om 15 hp.

ALTERNATIV I

Delkurs 1: Forskning om undervisning i och på ett andraspråk, 7,5 hp

(Research on Second Language Teaching and Learning, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om forskningsområden relevanta för den egna

undervisningen. Undervisningssätt och undervisningsformer, undervisningsstilar och klassrumsinteraktion vid

andraspråksundervisning diskuteras. Aktuell forskningslitteratur, i synnerhet avhandlingar inom området,

granskas, analyseras och diskuteras. I delkursen uppmärksammas klassrumsforskning och aktionsforskning

med inriktning mot andraspråksforskning.

Delkurs 2: Ordförråd och ordinlärning, 7,5 hp 

(Vocabulary Learning and Lexical Development, 7.5 credits)

Delkursen behandlar ord och ordförbindelser, ordförrådets struktur samt användning av olika strategier vid

ordinlärning. I kursen betonas ordförrådets betydelse för kunskapsinhämtning. Dessutom ingår analys av

ordböcker och elektroniska textsamlingar samt läromedelstexter med avseende på ord- och begreppsförrådet.

Delkursen har en didaktisk prägel med utgångspunkt i kursdeltagarnas egen verksamhet varvid användning av

digitala resurser ses som ett viktigt inslag.

Delkurs 3: Text och genrer i undervisningen, 7,5 hp

(Textes and Genres in Teaching, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till genrepedagogik och den språkbeskrivning, systemisk funktionell

grammatik, som genrepedagogiken utgår från. I delkursen ingår också funktionell analys av läromedels- och

elevtexter samt möjlighet till tillämpning av genrepedagogiken.

Delkurs 4: Litteraturkurs, 7,5 hp

(Literature Course, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur skönlitteratur kan användas, så att språk- och

kunskapsutveckling främjas hos andraspråksinlärare. Vidare betonas litteraturläsningens betydelse för ord-

och begreppsinlärningen.  Delkursen syftar även till att ge insikter i litteraturens identitetsskapande funktion.

Hur litteraturläsningen kan ge möjligheter till jämförelser mellan kulturer behandlas också. Särskild vikt

läggs vid förmågan att kunna knyta forskning i andraspråksinlärning till undervisningssituationer, för att

motivera didaktiska val.

ALTERNATIV II

Delkurs 1: Forskning om undervisning i och på ett andraspråk, 7,5 hp

(Research on Second Language Teaching and Learning, 7.5 credits)

Delkurs 2: Ordförråd och ordinlärning, 7,5 hp

(Vocabulary Learning and Lexical Development, 7.5 credits)

Kurserna beskrivs ovan.

Delkurs 3: Fördjupningsarbete, 15 hp

(Independent Project, 15 credits)

Delkursen behandlar teorier och metoder samt en självständig undersökning där sådana teorier och metoder

tillämpas på ett problem som är relevant för lärare i svenska som andraspråk. Resultaten redovisas i form av

en vetenskaplig uppsats. Arbetet ska vara inriktat mot läraryrket och dess pedagogiska och didaktiska

verksamhet.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

uppvisa fördjupade ämnesteoretiska kunskaper i svenska som andraspråk 

visa insikt om och förståelse för relevanta forskningsmetoder 

Färdighet och förmåga

självständigt utforma och praktiskt tillämpa olika arbetssätt för att vidareutveckla andraspråksinlärarens

ord- och begreppsförråd mot bakgrund av teorier om andraspråksutveckling 

använda språkvetenskapliga verktyg för att beskriva andraspråksinlärares språkutveckling ur olika

perspektiv samt föreslå hur undervisningen bör utformas för den fortsatta språk- och

kunskapsutvecklingen 

tillämpa olika former för bedömning som främjar elevers lärande 

analysera de nationella provmaterialen i svenska som andraspråk och bedöma elevers förmågor enligt

kunskapskraven samt kritiskt diskutera provmaterialens implikationer för den egna undervisningen 

självständigt diskutera och behandla teorier och frågeställningar som rör andraspråksinlärning och

flerspråkig utveckling 

med visst stöd avgränsa, utforma, genomföra och redovisa en mindre eller större vetenskaplig rapport 

kritiskt granska forskning och debatter om flerspråkighet och svenska som andraspråk 

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens inom det

pedagogiska arbetet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa förmåga till kritisk bedömning och vetenskaplig argumentation 

reflektera över och diskutera språkets betydelse för elevers kunskapsutveckling i skolans alla ämnen 

förhålla sig kritisk till kurslitteratur, styrdokument och undervisning 

reflektera över och diskutera andraspråksundervisningens innehåll och upplägg utifrån skolans

styrdokument 

ur ett språkligt perspektiv reflektera över faktorer som genus, klass, etnicitet och kulturell mångfald i

frågor rörande svenska som andraspråk. 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Bedömningen bygger på examinationsuppgifter av både teoretisk och praktiskt slag som genomförs löpande

under delkursernas gång. Olika examinationsformer såväl skriftliga som muntliga tillämpas. Delkurs 1

examineras genom en kortare vetenskaplig rapport, som även redovisas muntligt, där kursdeltagaren

fördjupar sig i något område inom andraspråksforskningen med relevans för den egna undervisningen.

Delkurs 2-4 avslutas med en skriftlig och en muntlig redovisning. Delkursen Fördjupningsarbete examineras

genom en vetenskaplig uppsats samt genom muntligt försvar av den egna uppsatsen och opposition på en

annan deltagares uppsats.

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande under såväl den nätbaserade delen som under de fysiska träffarna.

För student som underkänts i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Det totala antalet prov för viss

kurs eller del av kurs är begränsat till fem. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre

betyg. Ett år efter nedlagd kurs kommer inga ytterligare examinationstillfällen att ges.
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Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Betyget väl godkänd ställer högre krav på analys, problematisering och syntes i förhållande till kursinnehållet

samt på självständigt förhållningssätt. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på

50 % av kursens poängantal.

 

9. Kursvärdering
Efter avslutad kurs, i förekommande fall delkurs, ges kursdeltagarna möjlighet att göra skriftlig, summativ

utvärdering via Göteborgs universitets lärplattform. Kursvärderingen görs i enlighet med en gemensam mall 

för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet. Utöver den skriftliga, summativa utvärderingen

kan muntliga, formativa utvärderingsmoment förekomma. Kursansvarig sammanställer efter avslutad kurs en 

kursrapport i enlighet med gemensam mall för alla kurser inom Lärarlyftet 2 vid Göteborgs universitet. I

kursrapporten ingår sammanställning av resultat från kursvärdering, sammanställning av resultat från

kursdeltagarnas examinationer, undervisande lärares kommentarer till kursen i sin helhet samt förslag på hur

kursen bör utvecklas.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Utbildningen genomförs på distans med hjälp av en nätbaserad plattform. Tre fysiska träffar äger rum per

delkurs om 7,5 hp. För delkursen Fördjupningsarbetete, 15 hp, gäller fyra fysiska träffar. Deltagande i de

gemensamma träffarna är obligatoriskt. Studiehandledning och studieanvisningar läggs ut på nätet.

Kursdeltagarna tillhör en mindre studiegrupp men arbetar på egen hand utifrån valfri dator. Undervisningen

bygger på att de studerande deltar i studiegruppens arbete via den nätbaserade plattformen och att de vid de

gemensamma träffarna bidrar med sina kunskaper och färdigheter. Studievägledning sker i samverkan mellan

kursansvarig institution och Vägledningscentrum för lärarutbildningen.
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GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket                                                          LITTERATURLISTA

LLSA60, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, (61-90 hp) 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language for Teachers (61-90 hec) 15 higher education credits

ALTERNATIV I

Delkurs 1: Forskning om undervisning i och på ett andraspråk, 7,5 hp

Cazden, Courtney 2001. Classroom discourse. The language of teaching. Portsmouth:
Heinemann.

Gebhard, Jerry G. & Robert Oprandy 1999. Language Teaching Awareness. A Guide to 
Exploring Beliefs and Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibbons, Pauline 2005. Mediating learning through talk – teacher-student interactions with 
second language learners. I: Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket och 
kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, 
Institutet för svenska som andraspråk. S. 7-26. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Haijer, Maaike 2005. Inspiring teachers to work with content-based language instruction – 
stages in professional development. I: Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket 
och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, 
Institutet för svenska som andraspråk. S. 27-45. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Hall, Joan Kelly & Megan Walsh 2002. Teacher-student interaction and language learning.
Annual Review of Applied Linguistics 22: 186-203. (E-tidskrift, UB).

Hägerfelth, Gun 2005. Olika sätt att använda språket i naturkunskap. I: Lindberg, Inger & 
Karin Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och 
högskola. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S. 183-206.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Kulbrandstad Iversen, Lise 2003. Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver.    
Bergen: Fagbokforlaget. S. 213-229. 

Laursen, Helle Pia 2005. Andetsprogsdimensionen i fagene – et forsknings- og 
udviklingsprojekt. I: Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att  
lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, Institutet för svenska 
som andraspråk. S. 207-229. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Lightbown, Patsy 2000. Classroom SLA Research and Second Language Teaching. Applied 
Linguistics 21/4: 431-462. (E-tidskrift, UB). 

Short, Deborah J. 2005. Teaching and learning content through a second language. I: 
Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt 
andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som 
andraspråk. S. 71-90. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797 

Skolverket 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för   
    Gymnasieskola 2011. Enligt lärares anvisning. www.skolverket.se
Aktuellt material enligt lärares anvisning.

samt en av följande avhandlingar:

Carlson, Marie 2003. Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Lund: Studentlitteratur.
Gruber, Sabine 2007. Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik. Linköping 

Studies in Arts and Science No. 387. Linköping: Linköpings universitet. Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier. 

Gustavsson, Hans-Olov 2007. ”Utan bok är det ingen riktig undervisning”: En studie av
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GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket                                                          LITTERATURLISTA

skolkulturella referensramar i sfi. Lärarhögskolan i Stockholm. Stockholm: Stockholms 
universitet.

Hagberg-Persson, Barbro 2007. Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan. Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet. Språkvetenskapliga fakulteten. Institutionen för nordiska 
språk.

Haglund, Charlotte 2005. Social interaction and identification among adolescents in  
     multilingual suburban Sweden: A study of institutional order and sociocultural change.   
     (Doctoral dissertation). Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning.
Mattlar, Jörgen 2008. Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005). Uppsala: Uppsala universitet. Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten. Institutionen för didaktik.

Nygård Larsson, Pia 2011. Biologiämnets texter: Text, språk och lärande i en språkligt  
     heterogen gymnasieklass. Diss. Lund: Språk och litteraturcentrum. Lunds universitet.     
Runfors, Ann 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. Stockholm: Prisma.

Licentiatsuppsatser:

Sellgren , Mariana 2011. Den dubbla uppgiften: tvåspråkiga elever i skolans mellanår   
    arbetar med förklarande genre i SO . Licentiatavhandling. Stockholm: Stockholms    
    universitet.
Bringeus, Eva 2011. När känslorna får styra: Om litteraturläsning i en  
    mångkulturell gymnasieklass. Licentiatavhandling. Malmö: Malmö högskola.  
    Lärarutbildningen.
    

Delkurs 2: Ord och ordinlärning

Berg, Sture, Louise Holmer, Ann-Kristin Hult 2008. SAOL Plus. A New Swedish Electronic    
      Dictionary. I: Bernal, E. & J. DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII Euralex  
      International Congress, Barcelona 15-19 July 2008. Barcelona. S. 291-296. Stencil.
Enström, Ingegerd 2010. Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm: 
      Hallgren & Fallgren.
Enström, Ingegerd 2001. Det mentala lexikonet – en spegel av den aktuella  
    språkinlärningsnivån? I: Börestam, Ulla m.fl. (red.), Språkliga studier till minnet av Elsie 
    Wijk-Andersson. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 73-80. Stencil.
Holmegaard, Margareta, Sofie Johansson-Kokkinakis, Jerker Järborg, Inger Lindberg  & 

Karin Sandwall 2006. Projektet Ord i Läroböcker (OrdiL). I: Lindberg, Inger & Karin 
Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. 
Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 7, Institutet för svenska som andraspråk, 
Göteborgs universitet. http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20503 

Hult, Ann-Kristin 2008. Användarna bakom logg-filerna – redovisning av en webbenkät i 
     Lexin online Svenska ord. I: LexicoNordica 15. S. 73–88. Stencil.
Hult, Ann-Kristin, Sven-Göran Malmgren & Emma Sköldberg 2010. Lexin - a report from a  
    recycling lexicographic project in the North. I: Dykstra, Anne & Tanneke Schoonheim 
    (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leeuwarden 6-10 July 
    2010. Ljouwert. S. 800–809. Stencil.
Malmgren, Sven-Göran 2006. SAOB ett steg närmare målet. I: LexicoNordica 13. S. 273–
     284. Stencil.
Mattisson, Anki 2006. Genusperspektiv på SAOB:s källor. I: LexicoNordica 13. S. 55–68.  
    Stencil.
Nation, Paul 2001. Learning vocabulary in another Language. Cambridge University Press. 
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GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket                                                          LITTERATURLISTA

     Enligt lärares anvisning.
Nikula, Kristina 2010. Svensk ordbok - en guldgruva för språkintresserade. I: LexicoNordica 
    17. S. 351–375. Stencil.
Lindberg, Inger & Sofie Johansson-Kokkinakis (red.) 2007. OrdiL – En korpusbaserad
     kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. Göteborgs
     universitet, Institutet för svenska som andraspråk. Enligt lärares anvisning.  
     http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20503
Prentice, Julia & Emma Sköldberg 2010. Klättra på väggarna eller bara vara ett med soffan? 
    Om figurativa ordförbindelser bland ungdomar i flerspråkiga miljöer. I: Språk och stil. 
    Tidskrift för svensk språkforskning 20. S. 5-35. Stencil.
Skolverket 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för   
    Gymnasieskola 2011. Enligt lärares anvisning. www.skolverket.se
Sköldberg, Emma 2006. Idiom och semantisk variation - i autentiskt språkbruk och i 
     ordböcker. I: Lorentzen, H. & L. Trap-Jensen (red.), Nordiske studier i leksikografi 
     8. Rapport fra konference om lexikografi i Norden, Sønderborg 24–28 maj 2005. 
     København. S. 359–371. Stencil.
Toporowska Gronostaj, Maria 2005. Elektroniska ordböcker i Sverige: nutid och framtid. I: 
     LexicoNordica 12. S. 87–107. Stencil.
Viberg, Åke 2000. Svenskt OrdNät – lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos 

infödda talare och andraspråkstalare. I: Åhl, Hans (red.), Svenskan i tiden – verklighet och 
visioner. Stockholm: HLS Förlag. S. 287-305.

    http://www2.lingfil.uu.se/personal/viberg/SvOrdnat.pdf
Aktuellt material enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur:
Bonniers svenska ordbok, 2010: Utarbetad av Sten Malmström, Iréne Györki & Peter A.  

Sjögren. (10:e uppl.) Stockholm: Bonniers. 
Enström, Ingegerd 2010. Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning.

Stockholm: Hallgren & Fallgren
LEXIN = Lexikon för invandrare, Svenska ord. http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html 
Natur och Kulturs Svenska Ordbok, 2001. Stockholm: Natur och Kultur. 
Norstedts första svenska ordbok. Utarbetad av Ernby, Birgitta,  Martin Gellerstam & Sven-
     Göran Malmgren, 2001. Stockholm: Norstedts.
SAOB = Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien, 1898–. Lund: 
     Gleerups.
SAOL = Svenska Akademiens ordlista, 2006: (13:e uppl.) Stockholm: Norstedts. 
SAOL Plus = Svenska Akademiens ordlista Plus, 2007. Stockholm: Norstedts. (CD- rom)
SO = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, 2009. Stockholm: Norstedts.
Svensén, Bo, 2004. Handbok i lexikografi. Ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik. 
     (2 uppl.) Stockholm: Norstedts.
Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, 2003. Stockholm: Norstedts. 

Delkurs 3: Text och genrer i undervisningen, 7,5 hp

af Geijerstam, Åsa & Jenny Wiksten Folkeryd  2005. Verktygen som fångar texten. I: 
Språkvård 2005/4. S. 22–28. http://www.sprakradet.se/3167 

af Geijerstam, Åsa 2006. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Uppsala. S. 15–22 
samt kap. 5 och 8. S. 110-118  Tillgänglig på webbplatsen för publikationer vid Uppsala 
universitet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169321/FULLTEXT01

Axelsson, Monica & Ulrika Magnusson 2012. Flerspråkighet och kunskapsutveckling. I:
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GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket                                                          LITTERATURLISTA

        Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Hyltenstam, Kenneth, Monica Axelsson & Inger
         Lindberg (red.), (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012). Stockholm: Vetenskapsrådet. 
         S. 247-367. www.vetenskapsradet.se
Gibbons, Pauline 2005. Mediating learning through talk – teacher-student interactions with 

second language learners. I: Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket och 
kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, 
Institutet för svenska som andraspråk. S. 7-26. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Hajer, Maaike 2004. Språkutvecklande ämnesundervisning – ett andraspråksperspektiv i alla 
ämnen. I: Olofsson, Mikael (red.), Symposium 2003. Stockholm: Hls förlag. S. 44–60.

         http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter 
Hertzberg, Fröydis 2006. Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte  I: Bjar, 
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Karin Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och 
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https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797
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      undervisning och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som 
      andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 605- 631.
Lindberg, Inger 2006. Med andra ord i bagaget. I: Bjar, Louise (red.), Det hänger på språket. 

Lund: Studentlitteratur. S. 57-91.
Macken-Horarik, Mary 2002. ”Something to Shoot For”: A Systemic Functional Approach to 

Teaching Genre in Secondary School Science. I: Johns, A. Genre in the Classroom: 
Multiple Perspectives. Mahwah. S. 17–42.

Magnusson, Ulrika 2013. Skrivande på ett andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger 
         Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.    
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Nygård Larsson, Pia. 2013. Text, språk och lärande i naturvetenskap. Språk och kultur i 
         undervisningen i svenska för vuxna invandrare. I: Hyltenstam, Kenneth  & Inger  
         Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.   
         Lund: Studentlitteratur. S. 579-603.
Olofsson, Mikael (red.) 2007. Symposium 2006. Bedömning, flerspråkighet och lärande.    
         Stockholm: HLS förlag. Enligt lärares anvisning. 

    http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter
Olofsson, Mikael & Lena Sjöqvist 2013. Bedömning i svenska som andraspråk. I: 
          Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red), Svenska som andraspråk – i forskning, 
          undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 685-723. 38 s. 
Short, Deborah J. 2005. Teaching and learning content through a second language. I: 

Lindberg, Inger & Karin Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt 
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andraspråk i skola och högskola. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som 
andraspråk. S. 71-90. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20797

Skolverket 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för   
          Gymnasieskola 2011. Enligt lärares anvisning. www.skolverket.se
Aktuellt material enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur:
Kramer-Dahl, Anneliese, Peter Teo & Alexius Chia 2007. Supporting knowledge  
         construction and literate talk in Secondary Social Studies. I: Linguistics and Education 
         18. S. 167–199.
Olofsson, Mikael (red.), Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och  
          praktik. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Delkurs 4: Litteraturkurs, 7,5 hp
Bringeus, Eva 2011. När känslorna får styra. Om litteraturläsning i en mångkulturell 

gymnasieklass. (Malmö Studies in Educational Sciences Licentiatie Dissertation Series 
2011:18). Malmö: Malmö Högskola. Enligt lärares anvisning. www.mah.se/muep 

Carlson, Marie (red.) 2007. Språk och gräns/er – om språk och identitetsskapande i några 
skönlitterära verk. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 11. Göteborg: 
Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet.  135 s.

Enström, Ingegerd & Margareta Holmegaard 1997. Ordinlärning och litteraturläsning i 
svenska som andraspråk i gymnasieskolan. I: Svenskans beskrivning 22. Lund 
University Series. Sid. 274-282. 9 s. Stencil.

Landmark, Dan & Ingrid Wiklund 2012. Litteraturen, språket och världen. 
Andraspråksperspektiv på litteraturundervisningen. Lund: Studentlitteratur.

Molloy, Gunilla 2011. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur. 
165 s.

Mossberg Schüllerqvist, Ingrid & Christina Olin-Scheller 2011. Fiktionsförståelse i skolan. 
Svensklärare omvandlar teori till praktik. Lund: Studentlitteratur. 138 s. 

Skolverket 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för   
          Gymnasieskola 2011. Enligt lärares anvisning. www.skolverket.se
Svensson, Birgitta 2008. Gör klassikern till din egen. Skolverket 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1892. 84 s. 
Enligt lärares anvisning läses: en diktantologi, en novellantologi och fyra romaner

Referenslitteratur:
Enström, Ingegerd & Margareta Holmegaard 1996. Dikt och verklighet. Stockholm: Natur och 

kultur. 240 s.
Enström, Ingegerd & Margareta Holmegaard 1996. Dikt och verklighet. Ordförrådet. 

Stockholm: Almquist och Wiksell. 160 s. 
Wolf, Lars 2004. Till dig en blå tussilago. Lund: Studentlitteratur. 185 s.

ALTERNATIV II

Delkurs 1: Forskning om undervisning i och på ett andraspråk, 7,5 hp

Se ovan under Alternativ I.
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Delkurs 2: Ord och ordinlärning, 7,5 hp

Se ovan under Alternativ I.

Delkurs 3: Fördjupningsarbete, 15 hp 

Jarrick, Arne & Olle Josephson 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för
      uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur.
Lagerholm, Per 2005. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Anvisningar och mall för specialarbete.  Institutionen för svenska språket, Göteborgs
     universitet. http://www.svenska.gu.se/publikationer
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