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Förkunskaper
Svenska som andraspråk 1-30 hp.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

redogöra för aktuella styrdokument formulerade för andraspråkselever•
redogöra för olika slags bedömningar, utifrån syfte, målgrupp och vad som ska 
bedömas

•

bedöma och betygssätta andraspråkselevers muntliga och skriftliga produktion 
utifrån gällande styrdokument.

•

Innehåll
I kursen utvecklas studenternas teoretiska och praktiska kunskaper om betyg och 
bedömning inom ämnet svenska som andraspråk. Aktuella styrdokument studeras 
liksom muntliga och skriftliga prov av olika slag. Sambanden mellan mål, 
kunskapsinnehåll, samt bedömning och betygsättning diskuteras.



Undervisningsformer
Kursen ges som nätbaserad distanskurs och därmed används särskilda för 
distributionsformen lämpliga undervisningsformer i form av föreläsningar samt 
obligatoriska gruppdiskussioner och seminarieövningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. Fortlöpande 
bedömning baserad på skriftlig eller muntlig prövning.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas 
till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Hajer, Maike & Meestringa, Theun. 2010. Språkinriktad undervisning: En handbok. 
Hallgren & Fallgren s. 135–166. 31 s. (urval). 
 
Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa. 2012. Låt språket bära – genrepedagogik i 
praktiken. Hallgren & Fallgren. 23 s. (urval).  
 
Skolverket 2011. Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och 
möjligheter. 58 sid. 
 
Skolverket 2007. Svenska som andraspråk. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 
bedömning. 44 s. 
 
Av institutionen tillhandahållet material. 150 s. 
 
Därtill tillkommer aktuella styrdokument för skolans verksamhet i svenska som 
andraspråk. 
 


