
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2014-03-06 att gälla från och med 2014-04-01. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket

 

2. Inplacering
Uppdragskurs

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 

4. Innehåll
Kursen vänder sig till team bestående av behöriga lärare, t.ex. lärare i svenska som andraspråk, svenska,

övriga ämneslärare, modersmålslärare/studiehandledare samt skolledare  som arbetar med nyanlända elever

inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  Kursen ger ökade kunskaper

och insikter om nyanlända elevers lärandevillkor. Genom ett kollegialt lärande under handledning inom

kursen stimuleras systematiskt kvalitetsarbete med sikte på flerspråkiga elevers skolframgång. Kursens

innehåll och utformning bidrar till ett förbättrat mottagande med goda förutsättningar för social utveckling

och ökad måluppfyllelse för nyanlända elever.

Med utgångspunkt i forskning, styrdokument, myndighetsrapporter samt i kursdeltagarnas egna erfarenheter

och verksamheter problematiseras och analyseras nyanländas utbildningssituation ur olika perspektiv. Kursen

behandlar skolans mottagande och organisation av nyanlända elever samt kartläggning av elevernas

kunskaper. Vidare diskuteras olika attityder och förhållningssätt till flerspråkighet samt ges grundläggande
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kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Fokus läggs också på andraspråksutveckling i olika åldrar,

varvid även läs- och skrivutveckling belyses ur såväl ett första- som andraspråksperspektiv. Dessutom

behandlas olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. I samband därmed

belyses modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen och vikten av studiehandledning på

modersmålet.

Teorier, didaktiska modeller och jämförande analyser varvas under kursens gång med praktiska uppgifter som

kursdeltagarna genomför i sina verksamheter. Centralt är att både innehåll och arbetsformer direkt knyter an

till deltagarnas dagliga verksamhet och att ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska inslag integreras.

 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa

kunskap om och ha verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens

förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat 

kunskap om utveckling av mottagande och undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad

erfarenhet 

kunskap om hur undervisningens utformning ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de

mål som anges i läroplaner och kursplaner 

kunskap om hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stärker elevens lärande 

ökad medvetenhet om betydelsen av lärarnas egna attityder och förhållningssätt i lärandemiljön. 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Bedömningen bygger på muntliga och skiftliga redovisningar av examinationsuppgifter som genomförs under

kursens gång.

För godkänt betyg krävs att kursdeltagaren

deltar aktivt i obligatoriska träffar 

genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten 

deltar aktivt i diskussionsuppgifter på GUL (Göteborgs universitets lärplattform) och under teamens

träffar 

läser och bearbetar kurslitteraturen 

genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteratur. 

 

Kursdeltagaren har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger

på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.  Ett år efter nedlagd

kurs kommer inga ytterligare examinationstillfällen att ges.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

32/



9. Kursvärdering
Kursledare ansvarar för att kursdeltagarnas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och

att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till grund för kursens vidare utformning.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Utbildningen sker genom campusträffar i Göteborg med föreläsningar/seminarier och regionala träffar.

Däremellan sker arbete via Göteborgs universitets lärplattform, GUL. Kursdeltagarna tillhör en mindre

diskussionsgrupp och förutsätts läsa litteratur inför såväl de fysiska träffarna som det nätbaserade arbetet samt

genomföra de i kursen ingående praktiska uppgifterna. Förutom den kontinuerliga kontakten med övriga

kursdeltagare ges återkoppling och stöd av kursledaren.
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