
KURSPLAN

Kurskod: SSP200

Svenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur II, 7,5 hp
Swedish as a Second Language: Language Structure and Use II, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-12-19
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig förmåga att analysera och reflektera över de
svårigheter som andraspråksinlärare ställs inför till följd av dels strukturella skillnader 
mellan förstaspråket och svenskan, dels till följd av universella faktorer som t.ex. grad av 
typologisk markering.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. visa grundläggande insikter om svenska språkets struktur i relation till aktuella 
språkinlärningsteorier och olika inlärares modersmål,

2. analysera grammatiska drag i skriven andraspråksproduktion utifrån aktuella teorier 
om svensk syntax och morfologi i ett andraspråksperspektiv,

3. analysera talad andraspråkssvenska med avseende på fonetiska segmentella och 
prosodiska drag samt kunna diskutera dessa utifrån ett inlärnings- och 
kommunikationsperspektiv,

4. visa förmåga att utforma undervisningsinsatser i överensstämmelse med teorier och 
analysmetoder i punkt 1-3.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet alt. uppfyllda kursfordringar om 45 hp inom svenska 
som andraspråk för ämneslärare eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1 och 2)
• muntligt seminarium med studentens egen individuella skriftliga hemtentamen som 

utgångspunkt (lärandemål 4)
• individuell skriftlig inlämningsuppgift baserad på inspelat autentiskt andraspråkstal 

(lärandemål 3)
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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KURSPLAN

Kurskod: SSP200

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
Grundnivå

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