
KURSPLAN

Kurskod: SFP200

Svenska som andraspråk för ämneslärare: Forskningsperspektiv på svenska som 
andraspråk, 15 hp
Swedish as a Second Language: Reserach Perspectives on Swedish as a Second Language, 15 
HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-02-19
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmåga att problematisera och värdera 
forskning och teoribildning med relevans för ämnet svenska som andraspråk, samt utifrån ett 
välavgränsat forskningsperspektiv kritisk kunna diskutera didaktiska val och 
undervisningspraktiker i ämnet.
 
Studenten ska efter avslutad kurs:

1. kunna beskriva och problematisera olika forskningstraditioner som format och 
formar ämnet svenska som andraspråk samt diskutera ämnets samhällspolitiska roll,

2. utifrån relevant och aktuell forskning kunna analysera olika synsätt på elevers 
lärande och kunskapsutveckling i flerspråkliga miljöer,

3. visa fördjupad kunskap om forskningsprocessen, kvalitetskriterier och 
forskningsetiska frågor i förhållande till ett eget valt forskningsområde med relevans 
för svenska som andraspråk,

4. visa förmåga förhålla sig självständigt och kritiskt till texter och annat källmaterial,
5. kunna disponera och formulera en formellt och språkligt korrekt text,
6. kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet alt. fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom 
ämnet Svenska som andraspråk för ämneslärare.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- enskilda skriftligt förberedda seminarier (lärandemål 1 och 2)
- individuell skriftlig forskningsöversikt samt opponentförfarande med försvar av eget och 
granskning av kurskamrats arbete (lärandemål 3, 4, 5 och 6)
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: SFP200

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.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: SFP200

Svenska som andraspråk för ämneslärare: Forskningsperspektiv på svenska som 
andraspråk, 15 hp
Swedish as a Second Language: Reserach Perspectives on Swedish as a Second Language, 15 
HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
I kursen Forskningsperspektiv på svenska som andraspråk sätts skolämnet svenska som 
andraspråk in i ett sammanhang där teorier och praxis som dominerar andraspråks- och 
flerspråkighetsforskning diskuteras och problematiseras. Kursen behandlar även centrala 
vetenskapliga begrepp på fältet och hur dessa kan användas i vetenskapliga studier. I kursen 
får du som student även möjlighet att fördjupa dina vetenskapliga kunskaper inom ett valt 
problemområde genom att skriva en kunskapsöversikt som du, ifall du skriver examensarbete 
i svenska som andraspråk, kan bygga vidare på.
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