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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Övergripande mål 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för aktuell svensk migrationspolitik samt aspekter på kulturmöten,•
redogöra för språkutveckling i ett andraspråksperspektiv,•
utföra språkliga analyser av andraspråkselevers språkutveckling.•

Delkurs 1. Migration och kulturmöte, 7,5 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

redogöra för migrationsorsaker och effekter, specifikt om invandring till Sverige 
efter andra världskriget,

•

redogöra för den svenska invandrings- och invandrar/integrationspolitikens •



förändringar ur ett historiskt och samtida perspektiv,
redogöra för hur kulturella och religiösa yttringar styr individers sätt att leva, 
reflektera och fungera i samhället.

•

Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning 7,5 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

redogöra för hur andraspråksinlärning i jämförelse med ett förstaspråk går till,•
redogöra för grundläggande begrepp inom andraspråksforskningen,•
redovisa för aktuell svensk och utländsk andraspråksforskning,•
redogöra för hur undervisningen i svenska som andraspråk kan utformas.•

Delkurs 3. Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

analysera det svenska språkets grammatiska struktur i ett andraspråksperspektiv 
med avseende på ordklasser, ordböjning och syntax,

•

tillämpa dessa kunskaper genom att göra enklare grammatiska analyser och 
beskrivningar av andraspråkinlärares muntliga och skriftliga produktion.

•

Delkurs 4. Fonetik och uttalsundervisning, 7,5 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

redogöra för grunderna i svensk fonetik,•
redogöra för svenskans ljudstruktur och prosodi i förhållande till andra språk,•
identifiera och problematisera uttalsundervisningens didaktik.•

Innehåll
Kursen som helhet innehåller perspektiv på svenska som andraspråk inom områden som 
rör migration och kulturmöten, men också didaktiska perspektiv på språkinlärning och 
andraspråksundervisning. Grammatik, semantik och fonetik är tre andra 
kunskapsområden som ingår i kursen. 
Under kursen hålls fyra icke obligatoriska träffar med föreläsningar vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
Deltagande är obligatoriskt vid sex seminarietillfällen förlagda i Kalmar. 
 
Delkurs 1. Migration och kulturmöte, 7,5 hp 
I kursen läggs stor vikt vid kunskap om och förståelse för människors olika livsvillkor. 
Vidare behandlas olika kulturmönster och deras betydelse för kommunikationen i ett 
mångkulturellt samhälle samt betydelsen av såväl etnisk som religiös grupptillhörighet 
för individers identitetsutveckling. Svensk invandringspolitik och integrationspolitik 
under efterkrigstiden och fram till nutid studeras. Orsaker till migration samt dess 
politiska, juridiska, ekonomiska och sociala effekter diskuteras. Lagstiftning och 
beslutsfattande myndigheters roll belyses i ett historiskt och samtida perspektiv. I 
kursen läses ett antal skönlitterära verk som speglar migration och flyktingskap. 
 
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning, 7,5 hp 
I delkursen utvecklar de studerande grundläggande kunskaper om språk, 
språkutveckling och språkinlärning ur ett andraspråksperspektiv. I kursen behandlas 
flerspråkighet och språkets betydelse för individen samt sociolingvistiska och 
sociokulturella perspektiv på andraspråksanvändning. Delkursen ger också en 



introduktion till andraspråksundervisningens didaktik. Olika undervisningsformer och 
arbetssätt belyses med utgångspunkt i gällande styrdokument. 
 
Delkurs 3. Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper om grammatik och semantik med betoning på ett 
andraspråksperspektiv. Genom praktiska övningar tränas studenternas förmåga att 
förstå andraspråkselevernas språkutveckling. 
 
Delkurs 4. Fonetik och uttalsundervisning, 7,5 hp 
I kursen utvecklar de studerande grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i 
allmän fonetik. Huvudvikten läggs vid de svenska språkljudens produktion och 
perception. Svenskans fonologi och prosodi jämförs med andra språk i syfte att lyfta 
fram likheter och skillnader mellan olika språk. Speciella svårigheter i svenskans uttal 
lyfts fram och diskuteras i ett didaktiskt perspektiv.

Undervisningsformer
Kursen är en uppdragsutbildning och ges som nätbaserad deltidskurs med stöd av 
webbaserad lärplattform och fysiska seminarieträffar.

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 muntliga och skriftliga prov samt redovisning av 
obligatoriska uppgifter. 
 
Delkurs 1 innehåller momenten Kulturmöten (3,5 hp), Religioner i Sverige (2 hp) och 
Migration ur ett historiskt och samhällsperspektiv (2 hp). Dessa tenteras via enskild 
skriftlig salstentamen. 
 
Delkurs 2 innehåller momenten Andraspråksinlärning och andraspråksundervisning (6 
hp), vilket tenteras via enskild skriftlig salstentamen, och Andraspråksundervisning - 
Skriftlig och muntlig redovisning (1,5 hp).  
 
Delkurs 3 innehåller momenten Grundläggande grammatik (3 hp) och Grammatik i ett 
andraspråksperspektiv (3 hp), vilka tenteras via enskild skriftlig salstentamen samt 
Analys (1,5 hp), vilket examineras via skriftlig och muntlig redovisning. 
 
Delkurs 4 innehåller momenten Svensk fonetik i ett typologiskt och 
inlärningsperspektiv (6 hp), vilket tenteras via enskild skriftlig salstentamen och 
Fonetik och uttalsundervisning (1,5 hp), vilket examineras via skriftlig och muntlig 
redovisning. 
 
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till 
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.  
 
För att erhålla slutbetyget Väl godkänd krävs att minst 19 högskolepoäng är Väl 
godkända.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en  
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 



som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens 
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
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klassrum”. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. 
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Av institutionen tillhandahållet material. Ca 150 s. 
 
Delkurs 2. Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning, 7,5 hp 
Björkvall, Anders & Engblom, Charlotte.2010. ”Flerspråkighet och multimodalitet som 
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Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). 2013. Svenska som andraspråk – i 
forskning, undervisning och samhälle. 2 uppl. Studentlitteratur. 315 s. ISBN 978-91-44-
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Delkurs 3. Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 
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som andraspråk. Gleerups. Kapitel 1-4, 7. 105 s. ISBN 91-40-67153-4 
 
Flyman Mattsson, Anna & Håkansson, Gisela. 2010. Bedömning av svenska som 
andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. 
Studentlitteratur. 81 s. ISBN 978-91-44-05820-7 



 
Josefsson, Gunlög. 2010. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur. 
150 s. ISBN 978-91-44-052 04-5 
 
Josefsson, Gunlög. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med 
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Delkurs 4. Fonetik och uttalsundervisning, 7,5 hp 
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