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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Kursplan
Flerspråkighet och andraspråksutveckling

Kurskod: S2GA30
Kursens
benämning:

Flerspråkighet och andraspråksutveckling
Multilingualism and second language development

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
(G1N)

Huvudområde:
SSA (Svenska som andraspråk)
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-01 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp och centrala aspekter av språklig mångfald,
språkpolitik samt attityder till språk och språklig mångfald, 
2. beskriva förutsättningar för andraspråksutveckling i olika åldrar och under olika
betingelser, samt modersmålets roll i utvecklingen av andraspråket,
3. beskriva kodväxling som språklig praktik,
4. redogöra för sambandet mellan flerspråkig utveckling, lärande och skolframgång och
5. sammanfatta och reflektera kring aktuell forskning inom fältet 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
språklig variation och språklig mångfald samt språkpolitik. Språkbyte, språkbevarande,
kodväxling och multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Vidare behandlas villkor
för andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling liksom sambandet mellan flerspråkig
utveckling och lärande. I kursen ingår att sammanfatta och reflektera kring ett antal aktuella,
vetenskapliga artiklar inom fältet flerspråkighet. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, ett seminarium
samt en salstenta.

En student som endast har smärre brister i måluppfyllelsen vid en examination kan ges
möjlighet till komplettering i stället för omexamination. Bristerna ska vid komplettering vara
av liten omfattning och åtgärdas inom fem arbetsdagar efter besked från läraren.
Salstentamen kan ej kompletteras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kurserna S2GAL1 Svenska som andraspråk lärarinriktad kurs 30 hp, S2GA01 Svenska som
andraspråk I 30 hp, S2GA02 Svenska som andraspråk I 30 hp, S2GA05 Tvåspråkig utveckling
7,5 hp får ej samtidigt med kursen S2GA30 ingå i examen.


