KURSPLAN
Kurskod: SSA200

Svenska som andraspråk för ämneslärare: Litteraturundervisning i ett
andraspråksperspektiv, 15 hp

Swedish as a Second Language: Teaching Literature from a Second Language Perspective, 15
HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2018-05-19
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
1.
kunna motivera val av litteratur i spänningsfältet mellan kulturarvsförmedling och
dagens mångkulturella klassrumsverklighet,
2.
kunna identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv
samt ge praktiska exempel på hur skönlitteratur kan användas i
andraspråksundervisning i olika syften och sammanhang,
3.
kunna reflektera över skönlitteraturens möjlighet att ligga till grund för samtal om
mänskliga erfarenheter, kulturer och kulturmöten,
4.
äga förmåga att använda grundläggande respons- och textanalytiska begrepp för att
analysera skönlitterära texter,
5.
kunna visa på hur modersmålet kan användas som en resurs i arbetet med
skönlitteratur och språkutveckling.
Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet, alternativt fullgjorda kursfordringar om 15 hp i Svenska
som andraspråk eller 45 hp i svenska.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- projektarbete med skönlitteratur i fokus (lärandemål 1, 2 och 5)
- individuella muntliga seminarier med skriftlig inlämning (lärandemål 2, 3 och 4)
- individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1, 3 och 4)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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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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