
Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:  

Att undervisa svenska som andraspråk, 5 sp 

Språkutvecklande ämnesundervisning, 5 sp 

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp  

Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem), 5 sp 

Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö, 5 sp 

 

Att undervisa svenska som andraspråk, 5 sp 

Kursens syfte är att ge insikter i lagstiftning och läroplansinnehåll på området samt grundläggande 

färdigheter i att undervisa svenska som andraspråk. 

Under kursens inledande del ligger fokus på strukturella aspekter som är karaktäristiska för svenskan 

i förhållande till andra språk. Under kursens senare del behandlas didaktik för att undervisa svenska 

som andraspråk (speciellt på nybörjarnivå), både i grundskolan och i vuxenundervisning. 

 

Språkutvecklande ämnesundervisning,5 sp 

Kursen behandlar didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet – mer specifikt, hur lärare i 

sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande. Huvudfokus ligger 

på skolspråket och dess utveckling från vardagsspråk till ämnesrelaterat språk. Under kursen 

behandlas olika pedagogiska modeller och arbetssätt såsom genrepedagogik, textsamtal och 

interaktionens betydelse för lärandeprocessen. 

 

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp 

Kursen syftar till att utveckla lärares beredskap för att skapa en inkluderande skolmiljö där mångfald 

ses som pedagogisk och specialpedagogisk resurs. I detta arbete är området interkulturell pedagogik 

centralt, dvs. frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på 

olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet och 

lärande. Under kursen fokuseras skolmiljöns bemötande av elevers olika språk och kulturbakgrund 

för att stödja dessa processer, i synnerhet modersmålets roll och frågor kring stöd för 

modersmålsutvecklingen. 

 

Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem), 5 sp 

Aims and content: 

To provide a historical and theoretical basis for CLIL, immersion and language tandem 

To familiarize students with some methods and materials used within these approaches 

To provide students with the opportunity to experience some bi-/multilingual education  

programmes 

To strengthen students’ linguistic awareness and ability to work with linguistically heterogeneous 

groups of pupils 



Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö, 5 sp 

Under kursen fördjupar sig de studerande i ett valfritt område inom flerspråkighetsdidaktik och 

interkulturell pedagogik samt planerar, genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete eller projekt 

inom området. Det kan exempelvis gälla att tillämpa ett antal olika didaktiska arbetssätt i egen 

kontext eller genomföra ett projekt som involverar både elever och föräldrar i en mångkulturell 

skolmiljö. I kursen ingår grunder i aktionsforskningsinriktat arbete som stöd för processen. 

Arbetet presenteras och diskuteras både i planeringsskedet och efter genomförandet i 

seminarieform, samt rapporteras i skrift. På så sätt får kursdeltagarna också ta del av och lära av 

andras erfarenheter. 

För deltagande i kursen rekommenderas en eller flera av de övriga kurserna i ämneshelheten. 


