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Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-02-25.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2018-07-31
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska som andraspråk, 90 hp eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
ANDR

Benämning
Andraspråksinlärning

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar forskning om andraspråksinlärning – dess framväxt och utveckling samt ämnets
övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter, såväl internationellt som i svensk kontext.
Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksforskningens bredd och komplexitet och en förståelse för de
frågeställningar och debatter som är aktuella idag. I kursen jämförs teoretiska och vetenskapsmetodologiska
utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar andraspråksinlärning.
Studenterna läser, presenterar, diskuterar och granskar artiklar och avhandlingstexter. Det förs en gemensam
diskussion om forskningens övergripande problemställningar, resultat och implikationer. Dessutom diskuteras
studiernas eventuella relevans för skolans och arbetslivets praktik.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- med insikt om fältets komplexitet redogöra för övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter
inom forskning om andraspråksinlärning samt redogöra för aktuella debatter i relation till ämnets teoretiska
och metodologiska framväxt
- redogöra för, jämföra och analysera vetenskapsmetodologiska utgångspunkter och tillämpningar inom olika
forskningstraditioner som studerar andraspråksinlärning
- återge, diskutera och granska forskningsartiklar och avhandlingstexter som behandlar forskning om
andraspråksinlärning, samt diskutera och motivera studiernas eventuella relevans för skolans och arbetslivets
praktik.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på 60% av
Sidan 1/2

undervisningstillfällena. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom muntlig redovisning (enskilt eller i grupp) och skriftlig individuell
hemtentamen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Muntliga examinationsmoment bedöms endast med betygen G eller U.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt
närvarokrav. All frånvaro kompenseras med extrauppgifter. Frånvaro utöver 40% medför att studenten måste
gå om kursen.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
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. Komplettering av betyget Fx på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Studenten meddelas i förekommande fall kompletteringsuppgift av läraren. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används högst betyget D. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen
A–E.
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 och nivå helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

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