Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEN02, Svenska som andraspråk: Grammatisk och
fonologisk utveckling i ett andraspråk, 7,5 högskolepoäng
Swedish as a Second Language: Grammatical and Fonological
Development in a Second Language, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-09-28 att gälla från och med 202109-28, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör en valbar kurs inom masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.
Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grammatiska fenomen som uppträder vid
andraspråksinlärning,
• på ett fördjupat sätt kunna beskriva fonetisk-fonologisk teori i förhållande till
inlärning av svenska som ett andraspråk,
• kunna redogöra för svenskans ljudsystem och grammatiska system i ett
kontrastivt perspektiv,
• kunna sätta in grammatikforskning i olika teoretiska sammanhang,
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Färdighet och förmåga
• självständigt kunna genomföra grammatiska och fonetiska analyser av
inlärarspråk,
• kunna avgöra vilken typ av analys som är lämplig att använda för att undersöka
och förklara specifika inlärningsfenomen,
• på ett fördjupat sätt kunna diskutera och problematisera grammatikens och
fonologins roll i undervisning,
• kunna jämföra olika teorier och relatera forskning till egna erfarenheter
av språkinlärning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig kritiskt till det egna arbetet samt bedöma den roll som
kulturmöten, olika etnicitet och genus kan innebära.

Kursens innehåll
I kursen introduceras teorier om grammatisk utveckling av andraspråk.
Grundläggande begrepp som inlärarspråk, typologisk markering och transfer
diskuteras ingående. I kursen presenteras och jämförs olika förklaringar till
grammatiska fenomen i inlärningsprocessen. Kursen ger fördjupade kunskaper om
svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv.
Vidare går kursen igenom några teoretiska modeller för andraspråksfonologi. Stor vikt
läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för
andraspråksinlärare, där studenterna också tränas i att analysera svenskt inlärarspråk.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker i form av 3–5 uppgifter som presenteras muntligt eller skriftligt,
samt en avslutande skriftlig hemtentamen.
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 kursen som helhet fordras godkänt resultat på samtliga
examinerande moment. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver
betyget Väl godkänd på den avslutande skriftliga hemtentamen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska
vara i ett språkämne eller lingvistik, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs
Engelska 6 samt Svenska 3/Tisus alternativt kandidatnivå i svenska (från annat land),
eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEN01. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen SVEN02, Svenska som andraspråk: Grammatisk
och fonologisk utveckling i ett andraspråk
Gäller från V22
2201 Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

