
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
-visa insikter i styrdokument och regelverk i svensk skola för att kunna diskutera hur
pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer.
-diskutera hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar  för flerspråkiga elever att
utvecklas mot mål som anges i läroplanen.
-diskutera olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar språk- och
kunskapsutveckling hos eleverna.
-diskutera hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och
samhälle påverkar elevernas villkor för lärande.

Kursens innehåll Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska metoder för en
varierad och effektiv modersmålsundervisning. Deltagarna får kunskap kring relevant
språkdidaktisk forskning med koppling till styrdokument för modersmålsundervisning. Detta
sker till exempel genom att kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
och praktisk tillämpning i den egna undervisningen vilket ger kursdeltagarna verktyg i att
stödja flerspråkiga elevers lärande för en ökad måluppfyllelse. Transspråkande diskuteras
såväl som ett didaktiskt verktyg som ett ideologiskt förhållningssätt. Kursinnehållet fördjupar
hur interkulturalitet och ett inkluderande förhållningssätt kan bidra till normkritisk
medvetenhet kring utbildning och samhälle.  



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Undervisningen sker dels genom förinspelade föreläsningar, dels genom fysiska träffar
och/eller träffar via nätet. De lärarledda seminarierna lägger fokus på att bearbeta och
reflektera över kursens innehåll och anknyta innehållet till den egna undervisningen.

Förkunskaper För att delta i utbildningen krävs att deltagarna har kunskaper i svenska eller svenska som
andraspråk på gymnasienivå.

Examinationsform Examinationen sker skriftligt och muntligt. Deltagande under seminarier, löpande uppgifter
med praktisk tillämpning i det egna klassrummet, muntliga redovisningar samt skriftlig
hemtentamen. 

Betyg Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Modersmålsundervisning 7,5 hp Betyg: UG


