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Att lära på ett andraspråk, 7,5 högskolepoäng 
To Learn in a Second Language, 7,5 credit points 

 

Grundnivå  

 

Allmänt 
Målgruppen är lärare i samhällsorienterande, praktisk-estetiska och naturorienterande    
ämnen samt matematik verksamma i grundskolan och på gymnasiet, som vill utveckla sina 
kunskaper om vad det innebär att undervisa elever med annat modersmål än svenska.  
 
Flerspråkigheten i den svenska skolan innebär en stor utmaning. Eleverna förväntas uppnå 
målen i läroplaner och kursplaner även om de inte till fullo behärskar det undervisnings-
språk de möter i skolan. Pedagogerna förväntas skapa möjligheter för eleverna att nå dessa 
mål i alla ämnen. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna  
– ha kunskap om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling i olika åldrar 
– ha insikt om hur elever lär på sitt andraspråk 
– vara insatta i och kunna tillämpa olika språkutvecklande och interkulturella arbetssätt i  
   skolans ämnesundervisning 
– ha insikt i språkets betydelse vid bedömning av ämneskunskaper 
– kunna analysera olika bedömningsinstruments relevans  

  

Innehåll  
Andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling 
Språket som förutsättning för lärandet 
Olika språkutvecklande och interkulturella arbetssätt för och med flerspråkiga elever 
Bedömningsinstrumentens relevans för bedömning av flerspråkiga elevers ämneskunskaper i 
förhållande till målen i läroplaner och kursplaner 
 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt lärar-
examen eller annan för kursen lämplig utbildning. 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LLAB17LLAB17LLAB17LLAB17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     BBBB    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    SASASASA    
ÄmneÄmneÄmneÄmnesssskokokokod:d:d:d:    LÄALÄALÄALÄA    



    
    
    
Kursuppläggning/lärandets former 
Kursen bedrivs på kvartsfart. 

 

Examination och betyg 
Examination sker genom tentamina både individuellt och i grupp . Betyget grundar sig på 
en helhetsbedömning av prestationerna. För godkännande krävs godkänd examination samt 
genomförande av obligatoriska moment. Som betyg används uttrycken Underkänd eller 
Godkänd 
  

Kursvärdering 
Kursvärdering genomförs enligt av VD fastställda anvisningar. Den kursansvarige läraren är 
ansvarig för att så sker. Kursvärderingen skall utformas och genomföras i samråd med un-
dervisande lärare och studerandegrupp. Den skall inriktas huvudsakligen på kursens mål-
uppfyllelse, innehåll och uppläggning. Kursvärderingens resultat skall sammanfattas skriftli-
gen genom kursansvarige lärarens försorg. 
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