Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSAD03, Svenska som andraspråk 3, 15 högskolepoäng
Swedish as a Second Language 3, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-06-14 att gälla från och med 201806-14, 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 metoder för att analysera och bedöma
språkutvecklingen hos elever som har svenska som andraspråk (1),
• övergripande kunna redogöra för relationer mellan olika aspekter av textkvalitet
samt kunna beskriva någon teknik för såväl muntlig som skriftlig återkoppling (2),

Färdighet och förmåga
• kunna göra analys och bedömning av andraspråkstalares (muntliga och skriftliga)
språkbruk och språkutveckling (1),
• kunna individanpassa undervisningen baserat på individens språkliga nivå (1),
• kunna skriva god sakprosa med beaktande av språkliga och textuella normer (2),
• kunna använda respons och omarbetningsstrategier för att på ett medvetet sätt
utveckla och precisera egna texter (2),
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• kunna ge tydlig, korrekt och användbar respons på medstudenters texter (2),

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör bedömning av läs- och skrivutveckling utifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt (1),
• kunna göra bedömningar av egna och andras sakprosatexter (2).

Kursens innehåll
Delkurs 1. Analys och bedömning, 7,5 hp
I delkursen behandlas i huvudsak olika metoder för att analysera språkutvecklingen
hos elever som har svenska som andraspråk. De studerande tränas i att själva
genomföra analyser och bedöma autentiska talade och skrivna andraspråkstexter på
olika nivåer. Med analyserna som underlag får de studerande planera och
individanpassa undervisning som främjar elevernas fortsatta språkutveckling.
Delkurs 2. Skriva, bearbeta, återkoppla 7,5 hp
Delkursen är en färdighetskurs som syftar till att ge de studerande verktyg för att
utveckla sin egen skrivkompetens, med fokus på informerande och argumenterande
texter. Olika perspektiv på textkvalitet diskuteras - som stil, korrekthet och funktion och kopplas till skriftlig och muntlig respons. Olika former för kamratrespons och
självreflektion ingår som moment på kursen.

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 hemtentamen och 1-3 inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom en salstentamen och 3-4 inlämningsuppgifter.
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.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs 30 hp från kurserna ÄSAD01 och ÄSAD02, 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. Analysis and Assessment, 7.5 credits,
2. Writing, Revising and Giving Feedback, 7.5 credits.
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Prov/moment för kursen ÄSAD03, Svenska som andraspråk 3
Gäller från V18
1801 Analys och bedömning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Skriva, bearbeta, återkoppla, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

