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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-14 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för migrationsprocessens villkor för barn, ungdomar och vuxna,
2. redogöra för och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt
heterogena lärandemiljöer och
3. diskutera språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i samhälle och skola utifrån
interkulturella perspektiv.

Innehåll
Kursen syftar till att synliggöra och skapa förståelse för frågeställningar som rör religion och kultur,
normer och värderingar, etnicitet och identitet samt socialisation. Språkets roll i
socialisationsprocessen lyfts fram. Migrationsprocessen och flyktingskap belyses ur ett socialt och
psykologiskt perspektiv. I kursen behandlas också organisation av mottagande och utbildning för
nyanlända elever. Innehållet i kursen tar sin utgångspunkt i de didaktiska överväganden lärare ställs
inför i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom individuella skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande vid ett
seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kurserna S2GAL1, S2GA01, S2GULK, S2GULB får ej samtidigt med kursen S2GA03 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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