Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEC01, Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I, 15
högskolepoäng
Swedish as a Second Language: Level 2, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-09-12 att gälla från och med
2012-09-12, vårterminen 2013.

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

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 aktuella teorier och metoder för läs- och skrivutveckling på
ett andraspråk
• kunna jämföra läs- och skrivutveckling på ett förstaspråk med läs- och
skrivutvecklingen på ett andraspråk

Färdighet och förmåga
• kunna resonera om texters svårighetsgrad och genretillhörighet med hjälp av
textanalytiska metoder
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• kunna göra analys och bedömning av andraspråksinlärares (muntliga och
skriftliga) språkbruk och språkutveckling
• kunna tillämpa olika metoder för läs- och skrivinlärning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör bedömning och läs- och skrivutveckling utifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens innehåll
Kursen behandlar hur litteracitet utvecklas i ett andraspråk samt läs- och
skrivsvårigheter och alfabetisering utifrån läs- och skrivinlärning på modersmålet.
Analys och bedömning av språkutvecklingen hos andraspråkstalare diskuteras och
tränas. Talade och skrivna texter från olika genrer analyseras. Inlärarsvenska studeras
med avseende på grammatisk, lexikal och stilistisk nivå.
Kursen består av två delkurser:
1. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6 högskolepoäng,
2. Språk, text och bedömning, 9 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Utbildningen ges delvis på distans med stöd av 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
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk examineras genom en skriftlig
hemtentamen samt genom tre till fem muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen
för undervisningen. Språk, text och bedömning examineras genom en skriftlig
hemtentamen samt genom fem till sju muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen
för undervisningen
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på delkursen
Språk, text och bedömning samt minst betyget godkänd på resterande poäng.
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Förkunskapskrav
SVEA12 eller SVEA13 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter delar av SVEA22 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
4. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket
och till studerande med andra inriktningar, som önskar få både ämneskunskaper
och didaktiska perspektiv på dessa.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Literacy in a second language,
2. Language, text and assessment.
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Prov/moment för kursen SVEC01, Svenska som andraspråk:
Fortsättningskurs I
Gäller från H12
1201 Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202 Språk, text och bedömning, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

