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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för flerspråkiga elevers språkliga förutsättningar och behov i det flerspråkiga
klassrummet
- visa förståelse för kunskapsutvecklande arbetssätt såsom dessa beskrivs i aktuell forskning
samt praktiskt tillämpa dessa i den egna undervisningen.
 
Färdighet och förmåga:
- urskilja olika aspekter av språk- och kunskapsutveckling i det flerspråkiga klassrummet
- analysera skillnaden mellan ett vardagsrelaterat och ett skolrelaterat språkbruk och dess
påverkan på kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- jämföra och kritiskt granska olika aspekter av språk- och kulturbegreppet i förhållande till
samhälle och skola
- kritiskt värdera relationen mellan självbild och skolframgång i en flerspråkig kontext.

Kursens innehåll I kursen behandlas på vilket sätt språket utgör nyckeln till skolframgång och hur lärare kan
arbeta strategiskt för att möjliggöra flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Fokus ligger på
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distinktionen mellan vardagsrelaterat och skolrelaterat språkbruk, språkutvecklande arbetssätt
med flerspråkiga elever samt vikten av den påverkan som självbild och identitet har på
flerspråkiga elevers skolframgång. Kursen har forskningsteoretisk anknytning till didaktik och
språkvetenskap.

Undervisning Föreläsningar och seminarier som ges delvis på plats och delvis via distansundervisning

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig och muntlig, löpande uppgifter med praktisk tillämpning i det egna klassrummet

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Uppdragsutbildning

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet 7,5 hp Betyg: UG


