INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

SSA116 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 9
högskolepoäng
The Swedish Language System from a Second Language Perspective, 9 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-12-04 att gälla från
och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en filosofie kandidatexamen liksom i
en lärarexamen.
Huvudområde

Fördjupning

Svenska som andraspråk

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

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på introduktionskurs till svenska som andraspråk om minst 6 hp eller
motsvarande
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• visa grundläggande kunskap om svenska språkets uppbyggnad på olika språkliga
nivåer: fonologi, morfologi, syntax och lexikon
• redogöra för sådana drag och företeelser i svenska språket som för
andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen

2/ 3

• skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation, typ av text och
målgrupp
Innehåll

Inom delkursen beskrivs det svenska språkets struktur med exempel från olika typer av
text. Delkursen behandlar grundläggande begrepp inom svenskans struktur, stavning,
ordförråd, ordböjning, ordbildning, betydelselära och satslära. Inom momentet fonetik
och uttal ges en orientering om den artikulatoriska fonetiken, svenskans fonologi samt
fonotax. Momentet grammatik behandlar såväl formlära som syntax och i momentet
lexikal struktur belyses svensk ordbildning och ordsemantik. I samtliga moment
fokuseras sådana drag, som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid
inlärningen av svenska som andraspråk.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom salstentamen och/eller skriftliga inlämningsuppgifter.

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget Väl godkänd ställer högre krav på analys, problematisering och syntes i
förhållande till kursinnehållet samt på självständigt förhållningssätt och språklig
förmåga.
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Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Denna sammanställning
och genomförda eller planerade åtgärder med anledning av kursvärderingarnas resultat
presenteras vid nästkommande kurstillfälle.

Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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