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Mål Efter avslutad kurs ska studenten 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.

Kursens innehåll Kursen behandlar individuella och externa faktorer som kan påverka flerspråkiga och
nyanlända elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer. Inom ramen för detta behandlas
faktorer såsom skolans organisation, lärarkompetens samt betydelsen av en tidig studie- och
yrkesvägledning för alla elevers och i synnerhet flerspråkiga elevers skolframgång.
Kursinnehållet fördjupar hur interkulturalitet, ett inkluderande förhållningssätt och kunskap
om etnocentriska mönster kan bidra till normkritisk medvetenhet kring utbildning och
samhälle. I undervisningen synliggörs kopplingar mellan aktuella forskningsrön och
nyvunnen didaktisk kunskap samt praktiknära undervisningserfarenhet. Detta sker t ex genom
att kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och praktisk tillämpning
i den egna undervisningen vilket ger kursdeltagarna verktyg i att stödja flerspråkiga och
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nyanlända elevers lärande för en ökad måluppfyllelse. Kursdeltagarna övas i att synliggöra
och värdera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar som resurs för lärande i olika ämnen.
Transspråkande diskuteras såväl som ett didaktiskt verktyg som ett ideologiskt
förhållningssätt. Under kursen behandlas dessutom vikten av att vid planering av
undervisning, uppföljning och bedömning beakta flerspråkiga elevers förutsättningar och
behov utifrån individuella och sociala faktorer. Även underlag från studiehandledning och
kartläggning där tidigare skolbakgrund, ankomstålder, språkbehärskning, erfarenheter av
litteracitetspraktiker från hemmet och föräldrars utbildningsbakgrund diskuteras med
utgångspunkt i skolans alla ämnen.

Undervisning Undervisningen sker genom förinspelade föreläsningar som görs tillgängliga löpande under
kursens gång via Blackboard. De lärarledda seminarierna lägger fokus på att bearbeta och
reflektera över kursens innehåll och anknyta innehållet till den egna undervisningen.

Förkunskaper Behörig är den som har grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen,
folkskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk examen och som
undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning  eller deltar i utbildningen med avsikt att undervisa i
ämnet eller utbildningen. 

Examinationsform Examinationen sker skriftligt och muntligt genom seminarier, löpande uppgifter med praktisk
tillämpning i det egna klassrummet, muntliga redovisningar samt skriftlig hemtentamen.
Muntliga redovisningar samt deltagande i seminarier sker på campus Högskolan i Gävle. 

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Denna kurs är en uppdragsutbildning, utbildningen är en fortbildning enligt förordningen om
statsbidrag för fortbildning 4 § (2016:709) och får endast sökas av anställda hos:
- huvudman inom skolväsendet,
- huvudman för utbildning i LVU-hem enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) vid ett
sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt enligt kap 5 förordningen om
vuxenutbildning(2011:1108)
- någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt
ovan(entreprenad),
- eller folkhögskola enligt förordningen om statsbidrag för folkbildning (2015:218).
Kursdeltagare ska ha ett godkännande från sin skolhuvudman.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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