Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSAD02, Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng
Swedish as a Second Language 2, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-06-15 att gälla från och med 201806-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika teorier om hur andraspråksinlärningsprocessen går till
och vilka faktorer som påverkar,
• kunna redogöra för generella och individuella drag i språkinlärningsprocessen,
• kunna redogöra för hur flerspråkighet och kulturell tillhörighet kan påverka
individen samt i hur synen på språklig och kulturell variation återspeglas i
samhället,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera språkinlärningsprocessen ur ett didaktiskt perspektiv,
• kunna tillämpa ett flerspråkigt förhållningssätt i undervisningsplanering,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör andraspråksinlärning, flerspråkighet, och
språksociologiska aspekter med ett vetenskapligt förhållningssätt,
• kunna förhålla sig till undervisning i olika ämnen utifrån ett
andraspråksperspektiv.

Kursens innehåll
Delkurs 1. Andraspråksinlärning, 7,5 hp
I delkursen ges de studerande kunskap om hur ett andraspråk lärs in i allmänhet och
svenska som andraspråk i synnerhet. Olika teorier och strategier för språkinlärning
analyseras och diskuteras, där didaktiska perspektiv utgör en viktig del. I delkursen
ingår fördjupade resonemang kring olika språkliga, kulturella, individuella och sociala
faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk. Särskild vikt läggs vid
modersmålets betydelse för andraspråksinlärning och därmed utveckling av
flerspråkighet. Såväl generella mönster som individuella skillnader studeras inom
ramen för utvecklingen av ett andraspråk.
Delkurs 2. Språksociologi och flerspråkighet, 7,5 hp
I delkursen behandlas olika språksociologiska frågor, framför allt språklig variation och
flerspråkighet. Fokus ligger på den svenska kontexten. Språkets roll som etnisk och
social markör diskuteras, liksom attityder till olika språk och varieteter. I delkursen
betonas vikten av att lärare har goda kunskaper om den enskilda individens kulturella
och språkliga bagage, vad som händer i mötet mellan olika kulturer samt om
förekomsten av mångkultur och flerspråkighet i klassrummet.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och övningar såväl
enskilt som i grupp.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en skriftlig salstentamen och 1-2 inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom en muntlig uppgift och en skriftlig hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på båda delkurserna.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst
7,5 hp högskolepoäng. Betygskriterier framgår av separat dokument.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 24 hp från ÄSAD01 eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Second Language Acquisition, 7.5 credits,
2. Sociolinguistics and Multilingualism, 7.5 credits.
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Prov/moment för kursen ÄSAD02, Svenska som andraspråk 2
Gäller från V18
1801 Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkurs 1 examineras genom en skriftlig salstentamen och 1-2
inlämningsuppgifter.
1802 Språksociologi och flerspråkighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkurs 2 examineras genom en muntlig uppgift och en skriftlig hemtentamen.

