
KURSPLAN

Kurskod: SVA107

Svenska som andraspråk för ämneslärare: Den flerspråkiga människan, 7,5 hp
Swedish as a Second Language: Individual Multilingualism, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-12-03
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig förmåga att reflektera över språkets och det 
kulturella sammanhangets betydelse för andraspråkselevens identitet och lärande.
 
Studenten ska efter avslutad kurs:

1. kunna diskutera och problematisera förhållandet mellan språk, identitet, kultur och 
text,

2. kunna analysera migrationsprocessers betydelse ur ett samhälls- och 
individperspektiv,

3. kunna använda centrala begrepp inom området flerspråkighet, identitet och kulturell 
mångfald,

4. visa förmåga att använda och diskutera läs- och skrivprocessen i ett 
utvecklingsperspektiv,

5. kunna visa insikter i utmaningen att lära sig ett, gentemot svenska, annorlunda 
språk och reflektera över sitt lärande.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1, 2 och 3)
• processkrivningsuppgift (lärandemål 2, 3 och 4)
• individuell skriftlig uppgift (lärandemål 1 och 5)

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

Kursens innehåll
I kursen behandlas flerspråkighet och det kulturella sammanhangets betydelse för identitet 
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och lärande, såväl nationellt som internationellt. Ur ett sociokulturellt perspektiv studeras 
specifikt hur nyanlända elevers skolsituation i Sverige kan förväntas samspela med deras 
mellanmänskliga relationer och inhämtande av kunskap. Studenterna får också själva pröva 
elevrollen och lära sig grunderna i ett, gentemot svenska, annorlunda språk. Kursen tar även 
upp olika orsaker till migration ur såväl individ-som samhällsperspektiv. Språkets sociala 
dimension går som en röd tråd genom kursen, och kopplas till att skriva, samtala och ge 
återkoppling.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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