Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG42, Språkkonsult: Svenska som andraspråk, 7,5
högskolepoäng
Language Consultancy: 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 2014-12-12 att gälla från och med 201412-12, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom den fjärde terminen av Språkkonsultprogrammet.
Kursen kan även ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

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 svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
• kunna redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom området svenska
som andraspråk
• kunna redogöra för grundläggande drag i språkutvecklingen hos vuxna
andraspråksinlärare
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Färdighet och förmåga
• kunna beskriva vuxna andraspråksanvändares språkbruk i olika
kommunikationssituationer
• kunna tillämpa kunskaper om utvecklingsstadier vid tillägnandet av svenska som
andraspråk för att ge förslag till språkutvecklande arbetssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och förhålla sig till vedertagna teorier inom området svenska som
andraspråk
• kunna förhålla sig till etnicitet som betydande faktor vid arbete i kulturellt och
språkligt heterogena arbetsmiljöer.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk med utgångspunkt i teorier
om andraspråksinlärning. Särskilt fokus läggs på identifiering av utvecklingsstadier och
typiska drag hos vuxna andraspråkstalare av svenska. Detta ger redskap för att förstå
och beskriva vuxnas andraspråkskompetens och skapa språkutvecklande arbetssätt,
och förbereder på så sätt den blivande språkkonsulten för språkligt heterogena
arbetsplatser.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och två till tre obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande i de
obligatoriska seminarierna.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna och minst
betyget godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften. För betyget väl godkänd krävs
aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna och betyget väl godkänd på den
skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen
till Språkkonsultprogrammet samt godkänt resultat på samtliga ingående kurser på
termin ett, två och tre.
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Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Centrum för språk och språkvetenskap, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEG42, Språkkonsult: Svenska som andraspråk
Gäller från V15
1402 Svenska som andraspråk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

