
KURSPLAN

Kurskod: SVA201

Svenska som andraspråk: Grammatik, fonetik och didaktiska val, 15 hp, Grundkurs (nivå 
1-30), 15 hp
Swedish as a Second Language: Grammar, Phonetics and Didactical Choices, Basic Level 
(1-30), 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2015-03-24
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen mål är att ge grundläggande ämnesteoretisk grund inom ämnet svenska som 
andraspråk. Kursen består av tre delkurser och lärandemål finns angivet för respektive 
delkurs.
 
Lärandemål delkurs 1: Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 4,5hp
Efter delkurs 1 ska studenten kunna:
1. anlägga ett andraspråksperspektiv på grammatikinlärning
2. visa grundläggande färdigheter i att beskriva det svenska språkets struktur
 
 
Lärandemål delkurs 2: Fonetik och uttalsundervisning, 3hp
 Efter delkurs 2 ska studenten kunna:
1. visa grundläggande färdigheter i att beskriva det svenska språkets fonetik och prosodi
2. analysera andraspråksinlärares tal med fokus på uttal och prosodi
 
 
Lärandemål delkurs 3: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 7,5hp
Efter delkurs 3 ska studenten kunna:
1. visa kunskap om olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt hur de gynnar 
lärandet.
2. föra en diskussion om sambandet språk-, identitet och kunskapsutveckling
3. föra en diskussion om olika förutsättningar som utmärker undervisning i mångkulturella 
miljöer.

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1. Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, examineras genom:
- Individuell skriftlig hemtentamen

Delkurs 2. Fonetik och uttalsundervisning, examineras genom:
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- Individuell skriftlig hemtentamen

Delkurs 3. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, examineras genom:
- Seminarium i Adobe Connect med individuell skriftlig inlämning
- Individuell skriftlig hemtentamen

Kursens examinationer beskrivs mer utförligt i delkursens information där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Svenska som andraspråk
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