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Kursens mål
 
Kursen består av tre delkurser.  Lärandemål finns angivet för respektive delkurs.
 
Lärandemål delkurs 1: Metodstudium av ett främmande språk, 6hp
Efter delkurs 1 ska studenten kunna:
1. redogöra för vad det innebär att lära sig ett strukturellt annorlunda språk 
2. analysera språkstrukturella förhållanden och didaktiska processer som sker vid 
språkinlärning
 
Lärandemål delkurs 2: Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna, 3hp
Efter delkurs 2 ska studenten kunna:
1. visa kunskaper om vad det innebär att lära sig läsa och skriva som vuxen
2. skapa meningsfulla inlärningstillfällen för att utveckla litteracitet som vuxen
 
Lärandemål delkurs 3: Uppsats om svenska som andraspråk eller flerspråkighet, 6hp
Efter delkurs 3 ska studenten kunna:
1. uppvisa fördjupade kunskaper i aktuell forskning inom svenska som andraspråk/
flerspråkighet
2. använda och redogöra för relevanta begrepp inom forskningsområdet svenska som 
andraspråk/flerspråkighet
3. formuler ett forskningsbart problem samt framställa uppsats med vetenskaligt anslag.
4. försvara egen uppsats samt kritiskt granska en annan students uppsats

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i SVA105 - Svenska som andraspråk 1-30 
hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1, Metodstudium av ett främmande språk, examineras genom:
-Individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2, Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna, examineras genom:
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- Individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3, Uppsats om svenska som andraspråk eller flerspråkighet, examineras genom:
- Individuell uppsats.
- Seminarium där studenten försvarar sin uppsats samt opponerar på en annan students 
uppsats.

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

Huvudområde(n)
Svenska som andraspråk
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