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Mål
Delkurs 1. Invandring och kulturmöte (7,5 hp)  
 
De studerande ska ha förvärvat kunskaper om orsaker till och effekter av migration och 
specifikt om invandringen till Sverige, framför allt efter andra världskriget. Dessutom 
ska de studerande ha förvärvat kunskaper om den svenska invandrings- och invandrar-
/integrationspolitikens förändringar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Därutöver 
ska de studerande ha förvärvat kunskaper om kulturella och religiösa yttringar. 
 
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksmetodik (7,5 hp) 
Studenten ska ha förvärvat kunskaper om hur andraspråksinlärning i jämförelse med ett 
förstaspråk går till och kunna redogöra för hur undervisningen i svenska som 
andraspråk kan utformas.

Innehåll
Delkurs 1: Invandring och kulturmöte (7,5 hp) 
I delkursen studeras svensk invandringspolitik, invandrarpolitik och integrationspolitik 



under efterkrigstiden och fram till nutid. Härvid diskuteras orsaker till migration samt 
politiska, juridiska, ekonomiska och sociala effekter av denna. Lagstiftning och 
beslutsfattande myndigheters roll belyses i ett historiskt och samtida perspektiv. 
 
I delkursen behandlas vidare olika kulturmönster och deras betydelse för 
kommunikationen i ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt belyses betydelsen av såväl 
etnisk som religiös grupptillhörighet för individers identitetsutveckling. I anslutning till 
kursen tas didaktiska frågor upp varvid stor vikt läggs vid kunskap om och förståelse 
för människors olika livsvillkor och livsmönster. 
 
Delkurs 2: Språk, språkinlärning och andraspråksmetodik (7,5 hp) 
Delkursen ger en introduktion till språkinlärning, framför allt andraspråksinlärning. 
Barns språkutveckling och flerspråkighet behandlas. 
 
Delkursen ger också en introduktion till invandrarundervisningens didaktik. 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 godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. För slutbetyget 
Väl godkänd ska båda delkurserna vara väl godkända.  
 
Kursen examineras genom fortlöpande bedömning samt skriftliga och muntliga prov.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas 
till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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