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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till ULV-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

GRAM Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans grammatik (morfologi, syntax, semantik och lexikon) ur
ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger främst på sådant som brukar innebära en utmaning för inlärare av
svenska som andraspråk.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- beskriva det svenska språksystemet (morfologiska, syntaktiska, semantiska och lexikala aspekter) ur ett
tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv
- använda grundläggande grammatiska begrepp.

Undervisning

Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs. Campusförlagd kurs: undervisningen
sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. 

Distanskurs: två obligatoriska campusträffar därutöver nätbaserade aktiviteter.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen.
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Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: 

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande. 

d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs:
Campusförlagd kurs: lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro 60%.
Studenter med otillräcklig närvaro måste gå om kursen, alternativt ta igen missade undervisningstillfällen
nästa gång kursen ges.

Distanskurs: lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro på campusträffarna.

Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse från viss obligatorisk undervisning. Studenten
kan då åläggas en kompensationsuppgift. 

e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.

Studerande som fått lägst betyget E på salstentamen får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F 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.

f. Komplettering av salstentamen kan inte medges. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift kan medges
om uppgiften ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom 10 dagar efter att
kompletteringsbehov har meddelats av examinator.

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 ingår i Kurspaket Svenska som andraspråk I, tillsammans med SVAI: Flerspråkighet - individ och
samhälle, 7.5 hp, SVAI: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7.5 hp, samt SVAI: Språk,
undervisning och lärande, 7.5 hp. Kursansvar: Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kurslitteratur

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