Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEA14, Svenska som andraspråk: Grundkurs, 30
högskolepoäng
Swedish as a Second Language: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-02-03 att gälla från och med 201702-03, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i svenska
som andraspråk

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och diskutera grundläggande begrepp inom diskursen om
mångkulturalitet och flerspråkighet,
• kunna resonera kring hur attityder påverkar begrepp inom diskursen
om mångkulturalitet och flerspråkighet,
• kunna redogöra för grunderna i och olika teorier om andraspråksinlärning,
• kunna redogöra för hur flerspråkighet kan ta sig uttryck hos individen och i
samhället,
• kunna redogöra för svenskans grammatik och semantik i ett andraspråks- och
språktypologiskt perspektiv,
• på ett grundläggande sätt redogöra för svenskans fonetik och fonologi i ett
kontrastivt perspektiv samt i ett inlärningsperspektiv,
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Färdighet och förmåga
• kunna genomföra en enklare undersökning och analysera resultaten utifrån
relevanta språkinlärningsteorier,
• kunna göra en enklare bedömning av andraspråks-inlärares språkbruk och
språkutveckling,
• kunna göra analyser på autentiska andraspråkstexter som rör lexikala, semantiska,
syntaktiska och morfologiska aspekter av svenskan,
• kunna göra en brytningsanalys på autentiskt material,
• visa god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift i olika
kommunikationssituationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett insiktsfullt sätt kunna diskutera olika språkpolitiska och
utbildningsrelaterade frågor med koppling till flerspråkighet i dialog med olika
grupper,
• kunna diskutera frågor som rör andraspråksinlärning och flerspråkighet med ett
vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens innehåll
Kursen behandlar grundläggande aspekter på språkinlärning och
flerspråkighetsfrågor, språkpolitik och utbildningsrelaterade frågor i ett mångkulturellt
samhälle samt grammatik, semantik, fonetik och fonologi med tonvikt på
andraspråksperspektivet. Innehållet i kursen har en orientering mot undervisning i
SVA eller sfi men behandlar även i hög grad det akademiska ämnet svenska som
andraspråk.
Kursen består av fyra delkurser:
1.
2.
3.
4.

Svenska som andraspråk i skola och samhälle, 6 hp
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 9 hp
Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp
Svensk fonetik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, 6 hp

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier, främst genom
fysiska träffar men också med stöd av en nätbaserad lärplattform och digitala verktyg.
Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Delkurs 1: examineras genom en skriftlig hemtentamen samt genom en till tre
muntliga och skriftliga uppgifter som genomförs inom ramen för undervisningen.
Betyg på delkursen sätts på grundval av en sammanvägning av resultatet på de
obligatoriska uppgifterna och hemtentamen.
Delkurs 2: examineras genom en skriftlig salstentamen samt genom tre till fem
muntliga och skriftliga uppgifter som genomförs inom ramen för
undervisningen. Betyg på delkursen sätts på grundval av en sammanvägning av
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resultatet på de obligatoriska uppgifterna och salstentamen.
Delkurs 3: examineras genom en skriftlig hemtentamen samt genom tre till fem
muntliga och skriftliga uppgifter som genomförs inom ramen för undervisningen.
Betyg på delkursen sätts på grundval av en sammanvägning av resultatet på de
obligatoriska uppgifterna och hemtentamen.
Delkurs 4: examineras genom en skriftlig salstentamen samt genom en till tre
muntliga och skriftliga uppgifter som genomförs inom ramen för undervisningen.
Betyg på delkursen sätts på grundval av en sammanvägning av resultatet på de
obligatoriska uppgifterna och salstentamen.
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 hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
tre av delkurserna samt betyget godkänd på resterande kurs.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEA13. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen,
vilket innebär att man inte kan tillgodoräkna både SVEA13 och SVEA14 i samma
examen.
3. Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Den riktar sig
både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket och till
studerande med andra inriktningar, som önskar få kunskaper om det akademiska
ämnet svenska som andraspråk.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Swedish as a Second Language in School and Society
2. Second Language Acquisition and Multilingualism
3. Swedish Grammar and Semantics from a Second Language Perspective
4. Swedish Phonetics and Phonology from a Second Language Perspective

4/ 4

Prov/moment för kursen SVEA14, Svenska som andraspråk: Grundkurs
Gäller från H17
1701 Svenska som andraspråk i skola och samhälle, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1703 Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1704 Svensk fonetik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

