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Swedish as a Second Language: Teaching from a Second Language Perspective, 7,5 HE credits
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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig förmåga att analysera och reflektera över 
ämnesdidaktiska val i relation till olika konceptioner av skolämnet svenska som andraspråk.
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna redogöra för faktorer som bidrar till komplexiteten i skolämnet svenska som 
andraspråk,

2. kunna redogöra för några teorier kring andraspråkutveckling och hur de påverkar 
förutsättningarna för undervisningen

3. utifrån aktuella språkinlärningsteorier kunna reflektera över lärande och 
kunskapsutveckling i det flerspråkiga klassrummet,

4. kunna visa förmåga att problematisera arbetssätt och metoder inom ämnet svenska 
som andraspråk i relation till skilda undervisningssammanhang som grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning,

5. kunna tillämpa och reflektera över användning av digitala resurser som verktyg för 
kommunikation, lärande och kunskapsutveckling.

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:
• individuellt förberett seminarium (lärandemål 1 och 5)
• individuell skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1 och 2)
• individuell muntlig redovisning med tillhörande individuell skriftlig 

inlämningsuppgift (lärandemål 2, 3 och 4)
 
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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KURSPLAN

Kurskod: SVA108

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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