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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden och fastställd av institutionsstyrelsen vid
Institutionen för svenska och flerspråkighet 2017-01-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV), godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller
motsvarande samt genomfört språknivåtest utformat av Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
SPRÅ

Benämning
Svenska språket som redskap för akademiska studier

Högskolepoäng
4

Kursens innehåll

Kursen ges parallellt med Att vara lärare i Sverige I (DIG08U), Att vara lärare i Sverige II (UB16UU) och
Att vara lärare i Sverige II-VFU (UB15UU). I kursen ges en introducerande översikt av texter, interaktion,
språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. Kursen behandlar även språk och kommunikation i förskola och
skola, och språknormer och attityder diskuteras. Studenterna genomför observationer och beskriver,
analyserar och reflekterar över kommunikationen i olika utbildningsmiljöer, såväl i förskola/skola som i
högskolemiljö. De studerande använder svenska språket skriftligt och muntligt i akademiska sammanhang. I
kursen behandlas även akademiskt ordförråd och olika former av referenssystem.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- beskriva, analysera och reflektera över muntlig och skriftlig interaktion i akademiska sammanhang och i
förskola/skola
- reflektera över språket som arbetsredskap för akademiska studier samt för den egna språkutvecklingen
- ge och ta emot respons på texter och muntliga framträdanden
- redogöra för och diskutera språkliga aspekter på lärande och sociala processer.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk. För mer detaljerad
information hänvisas till respektive kursbeskrivning.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom muntliga uppgifter med inlämnat skriftligt underlag samt en skriftlig
inlämningsuppgift.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad tvågradig skala:
G = Godkänd, U = Underkänd.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs betyget G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse
från viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ges endast som uppdragsutbildning.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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