Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEC31, Svenska som andraspråk: Ordinlärning och
ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska, 7,5
högskolepoäng
Swedish as a Second Language: Vocabulary Learning and Lexical
Development in Swedish as a Second Language, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-12-22 att gälla från och med 202012-22, höstterminen 2021.

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

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för svenskans ord- och frasstruktur i ett kontrastivt perspektiv,
• kunna redogöra för särskilda svårigheter i ordförrådet i svenska,

Färdighet och förmåga
• kunna genomföra språkvetenskapliga analyser av andraspråksinlärares ordförråd i
svenska,
• kunna identifiera lexikala svårigheter i olika texttyper utifrån ett
andraspråksperspektiv på svenskan,
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• kunna använda olika typer av lexikografiska verktyg för att analysera ordförråd,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika metoder för test och bedömning av ordförrådets utveckling.

Kursens innehåll
I kursen diskuteras ordbildning samt ord- och frasstruktur i svenskan i ett kontrastivt
perspektiv. De studerande introduceras för olika metoder för att testa och bedöma
ordförrådets utveckling och får genomföra egna bedömningar av autentiska texter.
Olika lexikala redskap diskuteras liksom särskilda svårigheter i ordförrådet utifrån olika
texttyper med fokus på läromedel.

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
Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen samt genom en till tre skriftliga
uppgifter som genomförs inom ramen för undervisningen.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga examinerande
moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på den
skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet 60 hp inom
ämnet svenska som andraspråk.

Övrigt
1. Kursen ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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2. Kursen ingår även som valbar delkurs i kandidatkursen i Svenska som
andraspråk. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med
en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.

