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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Minst 120 hp tidigare högskolestudier, varav 30 hp lingvistik eller motsvarande språkvetenskapliga
kunskaper. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
TSP3

Benämning
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Under kursen belyses
andraspråks- och tvåspråkighetsforskningens framväxt och utveckling. Ämnesområdets centrala teorier,
frågeställningar och metoder exemplifieras och diskuteras. Studenterna läser, analyserar och granskar kritiskt
forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området och redogör för och diskuterar deras övergripande
problemställningar, resultat och vidare implikationer.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för och analysera centrala frågeställningar som rör andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling
ur olika teoretiska perspektiv samt diskutera hur dessa olika teorier kompletterar varandra genom att behandla
olika aspekter/komponenter av andraspråksinlärningsprocessen,
- förklara och analysera centrala aspekter av andraspråksinlärning i jämförelse med förstaspråksinlärning,
- genomföra en grundläggande språklig analys av data insamlade från andraspråksinlärare och tvåspråkiga
talare, vilket inbegriper (1) förmågan att formulera förutsägelser för en teoridriven undersökning; (2)
förmågan att identifiera lämpliga forskningsmetoder för att testa specifika teoretiska modeller för
andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling,
- kritiskt läsa och värdera forskningsartiklar om centrala frågor som rör andraspråksinlärning och tvåspråkig
utveckling,
- diskutera och kritiskt granska andraspråksforskningens problemställningar, resultat och implikationer.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närvaron är obligatorisk. Fullgörandet av
Sidan 1/2

obligatoriet utgör krav för att studenten ska få genomföra salstentamen.
Undervisningsspråket är engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom muntlig redovisning av forskningslitteratur och salstentamen.
Examinationen sker på svenska eller engelska efter överenskommelse.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad 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 godkänt slutbetyg på kursen krävs betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro
om minst 85 %. Vid högre frånvaro än 15 % får studenten gå om kursen, alternativt ta igen missade
lektionstillfällen (upp till 85 % närvaro) vid nästkommande kurstillfälle.
Fullgörandet av obligatoriet utgör krav för att få genomföra salstentamen.
e. För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått lägst betyget E 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. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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 kan inte ingå i examen på avancerad nivå tillsammans med kursen CT7170 Andraspråksinlärning, 7,5
hp. Kursen överlappar till betydande del innehållsmässigt med kursen CT2006 Språkinlärning – språklig
socialisation, 7,5 hp, på grundnivå och kan därför, om den redan ingår i examen på grundnivå, inte tas med i
examen på avancerad nivå.
Övrigt

Kursen kan även räknas inom huvudområdet Svenska som andraspråk.
Kursen hade tidigare koden CT7030.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida www.biling.su.se Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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