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Kursmomentets mål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för flerspråkiga elevers språkliga förutsättningar och behov i det flerspråkiga klassrummet
- visa förståelse för kunskapsutvecklande arbetssätt såsom dessa beskrivs i aktuell forskning samt praktiskt tillämpa
dessa i den egna undervisningen.
Färdighet och förmåga:
- urskilja olika aspekter av språk- och kunskapsutveckling i det flerspråkiga klassrummet
- analysera skillnaden mellan ett vardagsrelaterat och ett skolrelaterat språkbruk och dess påverkan på
kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- jämföra och kritiskt granska olika aspekter av språk- och kulturbegreppet i förhållande till samhälle och skola
- kritiskt värdera relationen mellan självbild och skolframgång i en flerspråkig kontext.

Innehåll
I kursen behandlas på vilket sätt språket utgör nyckeln till skolframgång och hur lärare kan arbeta strategiskt för att
möjliggöra flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Fokus ligger på distinktionen mellan vardagsrelaterat och
skolrelaterat språkbruk, språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever samt vikten av den påverkan som
självbild och identitet har på flerspråkiga elevers skolframgång. Kursen har forskningsteoretisk anknytning till
didaktik och språkvetenskap.

Momentets upplägg/undervisning
Momentet undervisas varierat med campusträffar och föreläsningar som distribueras via lärplattformen Blackboard.
Kursen omfattar flera förinspelade föreläsningar. Fem examinerande träffar är inplanerade varav den sista utgörs av
presentationer av egen prövning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och utvärdering av detta arbete.
Se till att ni i god tid har den litteratur ni behöver.
Det är viktigt att ni upprätthåller en kommunikation med kursansvarig och/eller undervisande lärare om eventuella
frågor dyker upp.

Examinationsformer
Kursen består av examinerande träffar, och både skriftlig och muntlig examination. Se mer information under
Examination. Alla delar i examinationen måste vara inlämnade för slutförande av kurs. Betyg ges inte om delar i
examinationen saknas.
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Schema- och läsanvisning SLU000

Dag och tid

Plats

Genomgång/innehåll

2018-10-31

Folkhögskolan
Bollnäs

Registrering, introduktion och
kurspresentation. Genomgång
av examinerande muntliga och
skriftliga uppgifter.
Orientering kring
flerspråkighet och
språkutvecklande arbetssätt.
Möjligheter och
begränsningar.

Eva-Lena Stål

Litteratur/uppgifter att läsa inför träffar
på Högskolan i Gävle och inspelade
föreläsningar
Inför starten vill vi att:
1. du skriver ner lite tankar och
reflektioner om vad du vill få ut
av kursen.
2.

du beskriver din arbetssituation
och tar med de didaktiska
frågorna hur, vad och varför. Vad
undervisar du i för ämne? Hur
genomförs undervisningen oftast?
Hur ser en vanlig lektion ut för
dig? Vad är viktigt i din
undervisning och på dina
lektioner för att du skall vara
nöjd? Fokusera gärna på hur
undervisningen sker. Vad händer
i och/eller utanför ditt klassrum,
och reflektera kring de språkliga
och didaktiska utmaningar som
du ofta upplever dig se.

3.

du beskriver vad som kan vara ett
problem med och i dina kurser för
elever med svenska som
andraspråk.

Samtal/diskussioner kring
språkets betydelse i ditt
klassrum och förutsättningar
för skolframgång?

Du skall alltså inte skriva något fördjupat
utan mer reflektioner kring dessa
frågeställningar.
Ta med det nedskrivna till första träffen den
31 oktober.

Föreläsning

Finns inspelad
på BB

Introduktion sveska som
andraspråk
Didaktiska perspektiv
Stöttning
Skolspråkets utmaningar

Elmeroth, Elisabeth (2017). Kap 1-3
Axelsson (2013)
Hajer (2015) kap 1-3
Kindenberg & Nygård Larsson (2016)
Kindenberg (Gibbons)

Folkhögskolan
Bollnäs

Faktorer kring skolframgång,
strategier kring lärande,
språkliga resurser och
stöttning och didaktiska
perspektiv.

Läs litteraturen enligt ovan INNAN vår
träff. Förbered en fråga utifrån den lästa
litteraturen som skall diskuteras i grupp.

Eva-Lena

2018-11-30

Eva-Lena Stål

Reflektion, diskussion.
Uppgift till nästa träff: Planera hur
”egen prövning av språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt” (se
examination) kan se ut.
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Dag och tid

Föreläsning
Eva-Lena Stål

Språkinriktad undervisning
Translanguagin
Språkpolicy

Litteraturn att läsa inför
seminarier/innedagar/
föreläsningar
Hajer (2015) kap 3-6
Elmeroth (2017) kap 4-5
Kindenberg kap 1 (Garcia/Seltzer)
Kindenberg kap 2 (Svensson)
Kindenberg kap 3 (Nilsson)
Gibbons 2014

Föreläsning
Eva-Lena Stål

Litteracitet, vad är det?

Kindenberg kap 6 (Boström)

Språk och identitet –
skolframgång

Leon Rosales (BB)
Gibbons 2016 (i Kindenberg)
Axelsson (2013)

Föreläsning
Eva-Lena Stål

Plats

Finns inspelad
på BB

Genomgång/innehåll

Föreläsningen tar även upp det som
anges i En bra början samt artiklar som
rör vid ämnet bl a Haglund samt Strou
(2004).

2019-01-18
Kl 10,00-15,00

Folkhögskolan
Bollnäs

Presentationer av vad du vill
pröva i ditt klassrum.

Folkhögskolan
Bollnäs

Frågor, problematiseringar och
återkoppling till språk och
identitet, faktorer för
skolframgång, språkinlärning,
bedömning och språk och
kunskap.
Vikten av språkpolicy mm.

Eva-Lena Stål

2019-02-15
Kl 10,00-15,00

Eva-Lena Stål

Du skall presentera en plan för ”egen
prövning
av
språkoch
kunskapsutvecklande arbetssätt” i
grupper och tvärgrupper.

Se under Examination.
Förbered:
Vad har ni läst kring språk och
kunskapsutvecklande arbetssätt, och
vad tänker ni kring läsningen som rör
språk och identitet, språk och kunskap.
Hur går era tankar kring språkpolicy
och språkinriktad undervisning?
Några reflektioner kring ert arbete i
klassrummet. Hur långt har ni kommit
och vilka är utmaningarna i arbetet?

2019-03-05
alternativt 2018-0306.

Bollnäs
folkhögskola

Redovisningar av avslutande
uppgift.

Avslutning!

Vad har du gjort för
förändringar?
Är det du prövat språk- och
kunskapsutvecklande? På
vilket sätt?
Vilka lärdomar har du fått?
Kan du dra några slutsatser?
Har det lett till en förändring
kring din egen undervisning?

Senast fredag vecka
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Inlämning på BB av skriftlig
examination - loggbok

Redovisningarna
delas in på två dagar.
kl 09,00-15,00
Eva-Lena Stål

Avslutning:
Redovisningar och samtal om språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt
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Litteraturlista – Kurs SLU000
Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I Hyltenstam, Kenneth & Inger
Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 547 578). Studentlitteratur.
Elmeroth, Elisabeth (2017). Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur. sidor: 169
Gibbons, Pauline (2015). Lyft språket lyft tänkandet: Språk och lärande. Stockholm:
Hallgren & Fallgren. sidor: 263
Hajer, Maaike & Theun Meestringa (2015). Språkinriktad undervisning: En handbok.
Hallgren & Fallgren. sidor: 245
León Rosales, René (2013). Snacka fett som en svenne: kategoriseringar, identiteter och
språk. I Olofsson, Mikael (Red.), Symposium 2012: Lärarrollen i svenska som andraspråk (s.
52 - 65). Stockholms universitets förlag.
Kindenberg, Björn (Red.) (2016). Flerspråkighet som resurs: Symposium 2015. Stockholm:
Liber AB. sidor: 323

Extra litteratur som berörs i föreläsningarna:
Haglund, Charlotte (2004) Flerspråkighet och identitet i Kenneth & Inger
Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 547 578). Studentlitteratur.
Stroud, Christopher (2004) Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. I Kenneth & Inger
Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 547 578). Studentlitteratur.
Tips på övrig litteratur som berör språkutvecklande arbetssätt:
De Ron, Martin (2008), Språkutvecklande ämnesundervisning exempel från naturvetenskapen, I Nordheden, Inger och Paulin, Arja
(red): Att äga språk, språkdidaktikens möjligheter.
Damber, Ulla (2013) Pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår. I Wedin, Å & Hedman, C (red): Flerspråkighet,
litteracitet och multimodalitet.
Jonsson, Carla (2008), Språkutvecklande ämnesundervisning exempel från moderna språk, I Nordheden, Inger och Paulin, Arja (red):
Att äga språk, språkdidaktikens möjligheter.
Nordheden, Inger (2008) Språkutvecklande ämnesundervisning exempel från samhällsvetenskap, I Nordheden, Inger och Paulin, Arja
(red): Att äga språk, språkdidaktikens möjligheter.
Schmidt, C (2013) Sen tittade jag och tittade jag. Sen blev den jättebra. Elevnära texter och strategier för läsförståelse. . I Wedin, Å & Hedman,
C (red): Flerspråkighet, Literacitet och multimodalitet.
Stehagen, H (2014) Språk i alla ämnen: handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning.
Österlund, Anna (2008) Språkutvecklande läsundervisning. I Nordheden, Inger och Paulin, Arja (red): Att äga språk, språkdidaktikens
möjligheter.
Samt en massa artiklar i Symposium 2015 (2016), red Kindenberg, Bjrön.
Fler tips ges vid kursstart
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Examination
Kursen examineras både muntligt och skriftligt. Examinationen består av två delexaminationer.
Kursen har ett centralt innehåll kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolverket är tydliga med hur
centralt det är för varje lärare i alla skolformer och i alla ämnen att arbeta med detta. Denna kurs utgår ifrån ett
processliknande arbete där målet är att få nya insikter i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och
språkinriktad undervisning.
Processen följer i stort dessa delmål som är bearbetad från material från Skolverket som rör språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt:
1. Orientering kring vad som behövs:
a. Vilken kunskap och vilka förmågor behöver elever för att uppnå målen?
b. Vilka kunskaper och förmågor har vi och behöver ha för att eleverna ska kunna nå målen? Vilka
luckor har jag för att eleven skall nå sina mål?
2. Kompetensutveckling: här skall vi få fördjupad kunskap som kan leda till ett förändrat arbetssätt i
klassrummet som i slutänden kommer eleverna tillgodo i form av kunskaper och sätt att nå målen.
3. Hur kan jag förändra min undervisning så att det ger mer effekt på språk- och kunskapsutveckling hos
elever i klassrummet och i samhället.
4. Förändrat arbetssätt, mål: ge eleverna nya lärande-upplevelser.
5. Utvärdering: effekt av förändringar?

Examinationsuppgift, del 1
I denna del av examinationen arbetar vi med tre delmål:
1. Orientering:
a.
b.

Vilken kunskap och vilka förmågor behöver elever för att uppnå målen i kurser de läser? Vilka luckor har
eleverna för att detta skall vara möjligt?
Vilka kunskaper och förmågor har vi lärare och behöver ha för att eleverna ska kunna nå målen, och vilka
luckor finns?

2. Kompetensutveckling: Vad behöver jag mer kunskap och kompetens i som lärare i det flerspråkiga
klassrummet, som kan leda till ett förändrat arbetssätt i klassrummet som i slutänden kommer eleverna
tillgodo i form av kunskaper och sätt att nå målen.
Hur kan jag förändra min undervisning så att det ger mer effekt på språk- och kunskapsutveckling hos elever i
klassrummet och i samhället.

4.

Del 1 examineras genom EN uppgift:
1. Skriv ett PM - Plan för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Uppgiften examineras muntligt (presentation av plan 18 januari) och skriftligt
(inlämning av PM på BB senast 16 januari).
Uppgiften i del 1 innebär att:
1.

Planera för ett språk – och kunskapsutvecklande arbete i den egna undervisningen (som genomförs
mellan vecka 04-09). Planeringen kan du börja med så snart du kan men den skall vara klar senast
vecka 03.

2.

I planen skall det framgå vilka mål du vill uppnå utifrån elevers språkliga, kulturella och
identitetsrelaterade förutsättningar i ditt klassrum och vad som krävs för att det skall leda till
skolframgång.
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3.

I planen skall det framgå hur arbetet skall läggas upp. Koppla an till didaktiska perspektiv över hur
du konkret tänker jobba. Vilket område som berörs, vilka typer av uppgifter som eleverna förväntas
arbeta med (skriftligt, muntligt, lyssnande etc). Det är en fördel om metodens effekt går att mäta,
möjligen via ett pre- och posttest eller som på annat sätt tydliggör språk- och
kunskapsutvecklingen.

4. I ditt PM framgår följande:
 Orientering nuläge:
Vilka språkliga utmaningar upplever jag att eleverna har i inledningen av processen, och
vilka utmaningar står jag, som lärare, inför?
Motivera vari utmaningen ligger och reflektera kring hur du skall lyckas att stötta elever till
skolframgång i ditt ämne. Hänvisa till relevanta källor.
Hur ser planen ut?
 Orientering genomförande:
Vilka mål skall uppfyllas? Vilka förutsättningar har du respektive dina elever? Vad är rimligt
att förändra?Använder du ett etablerat koncept eller blir det en egen variant av språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt? Hur ser arbetssättet ut? Hänvisa till relevanta källor.
Källor i detta fall är kurslitteraturen och annan litteratur som berör språk- och
kunskapsutvecklande arbete samt samtal med andra lärare, artiklar som finns i ämnet. Exempelvis,
ta reda på vilka metoder/arbetssätt som andra skolor/lärare använder sig av för att arbeta
språkutvecklande i ett eller flera ämnen. Kan dessa arbetssätt vara något du vill använda dig av?
Syftet
Syftet med uppgiften är att planera för eget språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (som genomförs
under veckorna 04 – 09) och söker goda förebilder, metoder och exempel som går att applicera på den egna
undervisningen.
Samarbete?
Här kan ni arbeta i par där ni tillsammans jobbar fram en planering tillsamman eller en varsin. Ni kan också
välja att arbeta individuellt. Om ni väljer att arbeta i par kan ni ha löpande samtal med varandra om fördelar,
nackdelar etc. Ni har även möjlighet att testa två olika metoder i ett pararbete. Observera, inte fler än två.
Examination, del 1:
 Muntlig presentation av plan för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (som du genomför
mellan vecka 04-09). Presentationen av planen sker på träffen 18 januari. Här sker samtal i
grupper/tvärgrupper med stöd från frågeställningar i examinationsuppgiften, och samtal i
storgrupp. Ta gärna med er rekvisita eller material du avser att använda dig av.
Här hoppas jag att ni kan stötta varandra och ge råd och tips om eventuella förämndringar eller
tankar inför genomförandet.
 Skriftligt PM som lämnas in på BB senast 16 januari (kl 23,59). Omfattning, max 3 A4-sidor. Skriv
uppgiften i Word (ej pdf), enkelt radavstånd, 12 p Times New Roman (eller liknande)
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Examinationsuppgift, del 2 –
Genomförande av egen prövning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Skriftlig och muntlig uppgift.

I denna del av examinationen arbetar vi med två delmål:
1. Förändrat arbetssätt, mål: ge eleverna nya lärande-upplevelser. Det vill säga genomför din plan enligt
examination del 1.

2. Utvärdering: effekt av förändringar?

Uppgiften:
Genomför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet mellan vecka 04-09.
Följ den plan du skrivit i examinationsuppgift, del 1.
Loggbok: Under hela detta arbete (vecka 04-09) skriver du en loggbok från planering, genomförande och
uppnått resultat. Loggboken skrivs löpande där även misslyckanden och eventuella justeringar av planer
och omstarter tas med. Du avslutar arbetet, eller sammanfattar så långt du kommit i klassrummet vecka
09.
Syftet
Syftet med uppgiften är att tillämpa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som är relevant utifrån ditt
ämne/elever utifrån din planering.
Målet är att
-

visa förståelse för kunskapsutvecklande arbetssätt såsom dessa beskrivs i aktuell forskning samt
praktiskt tillämpa dessa i den egna undervisningen.

Samarbete?
Här kan ni arbeta i par där ni tillsammans arbetar med en eller flera elevgrupper med utgångspunkt i en
specificerad metod. Om ni väljer att arbeta i par kan ni ha löpande samtal med varandra om fördelar,
nackdelar etc. Ni har även möjlighet att testa två olika metoder i ett pararbete. Ni kan också välja att
genomföra arbetet individuellt.
Under arbetets gång kan du själv reflektera över följande:



Vilket ämnesinnehåll är aktuellt?
Vad ställer innehållet för krav på språklig förmåga? Vilken nivå av literacitet efterfrågas? Hur är
stöttningen upplagd eller vilken typ av stöttning ger du?



Hur har du lagt upp undervisningen? Här kan du besvara hur du konkret arbetat med metoden
under lektionstid, gärna från vecka till vecka.
Hur prövar du elevernas kunskaper?
o Använder du olika sätt att pröva elevernas förmågor? Vilka olika sätt i sådana fall? Skriftliga
prov, förberedda eller oförberedda, diskussioner i grupp, redovisningar etc.
Ser du att eleverna blir mer, mindre eller likvärdigt engagerade i din undervisning med ett
förändrat arbetssätt?




10







På vilket sätt är undervisningen språk- och kunskapsutvecklande?
Vilka resultat ser du? Kan du se någon förändring hos eleverna under tiden? Kunskapsmässigt eller
mer individuella etc.
Lyft fram arbetets möjligheter och/eller begränsningar. Vad går bra och vad går dåligt eller mindre
bra?
Vad tyckte du var mest intressant under processen?
Kommer du att fortsätta att arbeta på detta sätt? Motivera ditt svar.

Examination, del 2:
 Muntlig redovisning sker på träffen i vecka 10 (tisdag eller onsdag) med stöd av PowerPoint.
Åhörarkopia till examinator. Redovisning sker per individ eller per par, ca 15-20 minuter (mer om detta
när vi vet mer om samarbete). Ni delas in i två grupper, en redovisar den 5 ars och den andra gruppen
den 6 mars.
Det som skall sammanfattas i den muntliga redovisningen är:





o

Kortfattat, hur du gått tillväga och vilka dina målsättningar har varit?
Uppnåddes målsättningarna?
Vilka lärdomar har du fått?
Kan du dra några slutsatser?
Har det lett till en förändring kring din egen undervisning? Varför/varför inte?

Skriftlig redovisning i form av en loggbok lämnas in på blackboard senast vecka 10.
Läggs in på BB och lämnas in i wordformat. Om arbetet skett per par lämnas ETT exemplar av arbetet
in.
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