Det globala klassrummet ‐ introduktionskurs i svenska som andraspråk
för undervisning i årskurs 7‐9, 7,5 hp
DET GLOBALA KLASSRUMMET ‐ Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald
som alltmer präglar den svenska skolan. Det globala klassrummet är en
introduktionskurs i svenska som andraspråk. Kursen riktar sig till alla lärare, oavsett
undervisningsämne. Ansök till hösten 2018 mellan den 15 mars och den 16 april.
Därför ska du delta




Öka din kompetens i svenska som andraspråk
Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
Öka din förståelse för olika värderingar och normer på skolan

Vem kan söka kurserna?
Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom
skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är
behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är
anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom
skolväsendet.

Detta lär du dig
Genom att gå kursen får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt stärker
du din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas.
Du får även fler verktyg så att du kan förbättra din undervisning av flerspråkiga och
nyanlända elever.
När du är klar med kursen ska du kunna:




visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och
kulturellt heterogena lärandemiljöer
få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle
påverkar elevernas villkor för lärande
diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Studietakt och undervisningsform
Kvartsfart, 3-4 campusträffar på Uppsala universitet.

Kurserna kan vara ett första steg till behörighet
Om du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att
just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder
inte till behörighet men du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du
läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Litteraturlistor
Litteraturlistor kommer senare.

Så här gör du när du ansöker
Ta del av informationen på Uppsala universitets och Skolverkets hemsida. Sen ansöker du
själv via www.antagning.se.
Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten
huvudmannens godkännande.
Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och
bifoga den elektroniskt.
Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

Studera med 80 procent av lönen
Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är
huvudmannen som ansöker om statsbidrag.
Läs mer om stadsbidraget för studier i svenska som andra språk
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole‐och‐
gymnasieutbildning/statsbidrag‐for‐hogskolestudier‐i‐sva‐och‐sfi‐1.257087

Kursen ges på uppdrag av Skolverket vid Uppsala universitets uppdragsutbildning vid Institutionen
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. För eventuella frågor kontakta:
Kursledare Magdalena Cedering Magdalena.Cedering@edu.uu.se
Kursadministratör Johanna Vestermark Johanna.Vestermark@edu.uu.se

