
Dnr: S2GA05/20162

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk
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Tvåspråkig utveckling

Kurskod: S2GA05
Kursens benämning: Tvåspråkig utveckling

Bilingual Development
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-14 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp inom språkpolitik å ena sidan och attityder till språk och
språklig mångfald å andra sidan,
2. diskutera sambandet mellan språkpolitik och olika hållningar till språk och språklig mångfald,
3. analysera faktorer som påverkar språkbyte och språkbevarande,
4. beskriva förutsättningar för andraspråksutveckling i olika åldrar,
5. redogöra för och problematisera hur lärande på ett andraspråk går till och samspelar med
språkutveckling och skolframgång och
6. sammanfatta, reflektera kring och problematisera aktuell forskning inom ämnet flerspråkighet.

Innehåll
I kursen ges en orientering om olika aspekter av flerspråkighet hos individen och i samhället. Detta
innefattar frågeställningar som rör språklig variation och språkförändring, attityder till språk och
språkanvändning samt språkpolitik. Vidare belyser delkursen förutsättningar för
andraspråksutveckling i olika åldrar samt hur lärande på ett andraspråk går till och samspelar med
språkutveckling och skolframgång.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom individuell, skriftlig tentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kurserna S2GAL1, S2GA01, S2GA02 får ej samtidigt med kursen S2GA05 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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