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Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande, 15 hp

Swedish as a Second Language 1-30: Migration and Translanguaging, 15 HE credits
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen består av två delkurser. Lärandemål finns angivet för respektive delkurs.
Lärandemål delkurs 1: Migration, identitet och interkulturalitet 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
1.
kunna redogöra för migrationsprocesser ur såväl samhällsperspektiv som
individperspektiv,
2.
kunna problematisera förhållandet identitet, språk och kultur,
3.
kunna diskutera interkulturalitet och flerspråkighet utifrån centrala begrepp,
4.
visa insikter i de sociolingvistiska förhållanden som styr människors språkbruk.
Lärandemål delkurs 2: Andraspråksutveckling och transspråkande 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
1.
redogöra för några teorier kring andraspråksutveckling och hur dessa påverkar
undervisningen,
2.
reflektera över språk och lärande i det flerspråkiga klassrummet,
3.
visa grundläggande kunskaper om transspråkande samt hur detta förhållningssätt
gynnar språk- och kunskapsutvecklingen,
4.
visa grundläggande kunskaper om ords semantiska innehåll och uppbyggnad samt
skapa goda undervisningstillfällen för ordinlärning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1: Migration, identitet och interkulturalitet 7,5 hp examineras genom:
•
skriftlig diskussion som genomförs i ett gemensamt digitalt verktyg, t.ex. blogg
(lärandemål 3)
•
individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-4)
Delkurs 2: Andraspråksutveckling och transspråkande 7,5 hp examineras genom:
•
individuell muntlig och skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-4)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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Grundnivå
Successiv fördjupning
G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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