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Svenska som andraspråk för ämneslärare: Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 
7,5 hp
Swedish as a Second Language: Literacy Develoment among Second Language Learners, 7,5 
HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-11-16
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper om andraspråksinlärares läs- och 
skrivutveckling, samt nyanserat kunna diskutera olika lösningar på hur en undervisning som 
stödjer denna utveckling utifrån elevens individuella behov kan utformas.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för den grundläggande skriftspråksutvecklingen på ett första- respektive 
andraspråk,

2. redogöra för principer för olika skriftsystem, liksom talspråkets och skriftspråkets 
olika funktioner,

3. visa insikt i hur ungdomar och vuxna på olika sätt utvecklar grundläggande 
litteracitet och hur dessa processer kan stöttas,

4. visa medvetenhet om bildtolkning och kunna reflektera kring lämpligheten i olika, 
visuella och textuella, material för litteracitetsutveckling,

5. diskutera lättläst skönlitteratur utifrån perspektivet grundläggande litteracitet,
6. visa grundläggande insikter i hur läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig hos 

andraspråksinlärare, samt i specialpedagogens arbete kring dessa.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet alt. fullgjorda kursfordringar om minst 45 hp inom 
ämnet svenska som andrapråk för ämneslärare eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1, 2, 3, 4)
- muntligt seminarium med enskild skriftlig inlämning (lärandemål 5, 6)
- observation med efterföljande reflektionsprotokoll (lärandemål 3, 4)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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