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Kursplan

Svenska som andraspråk II

Kurskod: S2GB01
Kursens benämning: Svenska som andraspråk II

Swedish as a Second Language II
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-12 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Svenska som andraspråk 1-30 hp.

Lärandemål
Delkurs 1: Andraspråksinlärning (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och diskutera olika teorier om andraspråksinlärning och inlärarspråk,
- redogöra för interna och externa faktorers inverkan på andraspråksutveckling,
- redogöra för faktorer av betydelse för ordförrådsutveckling på ett andraspråk och
- redogöra för och diskutera inlärarspråkets pragmatik.

Delkurs 2: Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- reflektera kring läs- och skrivinlärning ur ett första- och andraspråksperspektiv,
- redogöra för hur olika kulturers språksocialisation och inlärningstraditioner påverkar inlärning av ett
andraspråk samt för olika typer av utmaningar som kan uppstå i mötet mellan dessa,
- redogöra för skönlitteraturens roll i läs- och skrivutveckling ur ett andraspråksperspektiv och
- redogöra för och reflektera över olika strategier för att främja elevers fortsatta läs- och
skrivutveckling på ett andraspråk.

Delkurs 3: Svenskan i tvärspråklig belysning (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- på ett fördjupat plan urskilja och reflektera över grammatiska moment som brukar vålla problem för
inlärare av svenska som andraspråk,
- tillämpa grammatisk analys av talad och skriven svenska,



- diskutera språkliga fenomen utifrån språkvetenskapliga och kontrastiva perspektiv,
- analysera olika talakter,
- reflektera över och problematisera kulturellt betingade skillnader i uppbyggandet av muntlig och
skriftlig text och
- på en grundläggande nivå granska vetenskapliga artiklar rörande traditionell grammatik och
kontrastiv språkanalys.

Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- planera och genomföra en mindre, vetenskaplig pilotstudie och
- kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser.
Delkurs 1: Andraspråksinlärning (7,5 hp)
I delkursen behandlas grundläggande teorier om andraspråksinlärning och inlärarspråk. I delkursen ges
orientering om inlärningsgångar, andraspråksanvändning samt interna och externa faktorer som
påverkar andraspråksutveckling. Dessutom belyses faktorer av betydelse för den lexikala utvecklingen
på ett andraspråk och strategier för ordförrådsutveckling.

Delkurs 2: Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk (7,5 hp)
I delkursen behandlas hur kulturellt betingade skillnader beträffande språklig socialisation,
inlärningstraditioner och läs- och skrivtraditioner påverkar elevers inlärning på ett andraspråk. I
delkursen ges en orientering om olika skriftsystem. Teorier om läs- och skrivinlärning ur ett första-
och andraspråksperspektiv och arbetssätt för fortsatt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
behandlas. Delkursen orienterar om skönlitteraturens roll för språkutveckling och som förmedlare av
kulturella referensramar, normer och värderingar. Olika sätt att bearbeta texter behandlas och
möjligheter att använda skönlitteratur i undervisningen belyses.

Delkurs 3: Svenskan i tvärspråklig belysning (7,5 hp)
I delkursen behandlas svenskans struktur på olika språkliga nivåer med tyngdpunkten lagd vid
inlärningsmoment som brukar vålla problem för inlärare av svenska som andraspråk. Vissa
grammatiska fenomen belyses närmare, såsom textbindning, tempusanvändning och ordföljd. Analys
görs av olika talakter samt kulturella skillnader i uppbyggnad av olika textstrukturer.

Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
Delkursen syftar till att studenten ska kunna genomföra en pilotstudie inom ämnet Svenska som
andraspråk. I delkursen ingår också att kritiskt värdera andras vetenskapliga arbeten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1
Delkursens mål examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, ett seminarium samt en
individuell skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2
Delkursens mål examineras genom ett seminarium, två skriftliga gruppuppgifter samt en individuell
skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3
Delkursens mål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, en individuell skriftlig
uppgift samt en muntlig gruppredovisning.

Delkurs 4



Delkursens mål examineras genom ett självständigt arbete samt opposition på annan students arbete.

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
Kursen S2GB01 kan ej samtidigt som S2GB02, S2GB05, S2GB10 och S2GB11 ingå i en examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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