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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande 

ha förvärvat kunskaper om det svenska språkets grammatiska struktur i ett 
andraspråksperspektiv med avseende på ordklasser, ordböjning och syntax,

•

kunna tillämpa dessa kunskaper genom att utföra grundläggande grammatiska 
beskrivningar av andraspråkinlärares skriftliga produktion.

•

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper om grammatik och semantik med betoning på 
andraspråksperspektivet. Genom praktiska övningar tränas de studerandes förmåga att 
förstå andraspråkselevers språkutveckling.

Undervisningsformer
Kursen ges som nätbaserad deltidskurs med stöd av en webbaserad lärplattform. 
Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar samt obligatoriska 
gruppdiskussioner.



Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Kursen examineras genom skriftliga prov samt redovisning av obligatoriska 
gruppuppgifter. 
 
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till 
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursperioden genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen återkopplas till de studerande 
som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens 
bestämmelser.
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