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Mål
Övergripande mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
l
l
l

redogöra för aktuell svensk migrationspolitik samt aspekter på kulturmöten,
redogöra för språkutveckling i ett andraspråksperspektiv,
anlägga metodiska perspektiv på hur undervisningen i svenska som andraspråk
kan utformas.

I övrigt gäller de förväntade målen enligt nedan.
Delkurs 1. Migration och kulturmöte 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l

redogöra för orsaker till och effekter av migration och specifikt om invandringen
till Sverige, framför allt efter andra världskriget,
redogöra för den svenska invandrings och invandrar/integrationspolitikens
förändringar ur ett historiskt och samtida perspektiv,
redogöra för hur kulturella och religiösa yttringar styr individens sätt att leva,
reflektera och fungera i ett samhälle,
redovisa för hur man genom ett interkulturellt förhållningssätt kan lyfta och ta
vara på andraspråkselevers erfarenheter och kunskaper.

l

l

l

l

redogöra för orsaker till och effekter av migration och specifikt om invandringen
till Sverige, framför allt efter andra världskriget,
redogöra för den svenska invandrings och invandrar/integrationspolitikens
förändringar ur ett historiskt och samtida perspektiv,
redogöra för hur kulturella och religiösa yttringar styr individens sätt att leva,
reflektera och fungera i ett samhälle,
redovisa för hur man genom ett interkulturellt förhållningssätt kan lyfta och ta
vara på andraspråkselevers erfarenheter och kunskaper.

Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l
l
l
l

l

redogöra för ämnets historiska bakgrund samt kritiskt granska ämnets traditioner
och funktion i den svenska skolan,
redogöra för hur andraspråksinlärning i jämförelse med ett förstaspråk går till,
redogöra för grundläggande begrepp inom andraspråksforskningen,
redogöra för aktuell svensk och utländsk andraspråksforskning,
redogöra för hur undervisningen i svenska som andraspråk kan utformas,
planeras och utvärderas,
redovisa för och analysera innehållet i ämnets kurs och ämnesplaner.

Innehåll
Deltagande i gruppdiskussioner och seminarieövningar är obligatoriskt.
Delkurs 1. Migration och kulturmöte, 7,5 hp
I kursen läggs stor vikt vid kunskap om och förståelse för människors olika livsvillkor.
Vidare behandlas olika kulturmönster och deras betydelse för kommunikationen i ett
mångkulturellt samhälle samt betydelsen av såväl etnisk som religiös grupptillhörighet för
individers identitetsutveckling. Svensk invandringspolitik och integrationspolitik främst
under efterkrigstiden och fram till nutid studeras. Härvid diskuteras orsaker till migration
samt dess politiska, juridiska, ekonomiska och sociala effekter. Lagstiftning och
beslutsfattande myndigheters roll belyses i ett historiskt och samtida perspektiv. I kursen
läses ett antal skönlitterära verk som speglar migration och flyktingskap.
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning, 7,5 hp
I delkursen utvecklar de studerande grundläggande kunskaper om språk, språkutveckling
och språkinlärning ur ett andraspråksperspektiv. I kursen behandlas flerspråkighet och
språkets betydelse för individen samt sociolingvistiska och sociokulturella perspektiv på
andraspråksanvändning. Delkursen ger också en introduktion till
andraspråksundervisningens didaktik och ämnesdidaktiska teorier och
begreppsbildningar. Olika undervisningsformer och arbetssätt belyses med utgångspunkt
i gällande styrdokument.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska gruppdiskussioner och
seminarieövningar.
När kursen ges som nätbaserad distanskurs används särskilda för distributionsformen
lämpliga undervisningsformer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.
Delkurs 1 Migration och kulturmöten examineras genom skriftlig salstentamen.
Delkurs 2 Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning examineras genom
muntliga och skriftliga uppgifter samt skriftlig salstentamen.
För att uppnå betyget Väl godkänd på kursen i sin helhet ska båda delkurserna vara Väl
godkända.

Kursvärdering

Delkurs 2 Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning examineras genom
muntliga och skriftliga uppgifter samt skriftlig salstentamen.
För att uppnå betyget Väl godkänd på kursen i sin helhet ska båda delkurserna vara Väl
godkända.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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