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Språkdidaktik
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-02-25.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundlärarexamen, lärarexamen med inriktning mot språk, språkdidaktik 60 hp, språk 60 hp, språkvetenskap
60 hp eller motsvarande samt godkänt resultat på kursen Teori och metod i språkdidaktik, 7,5 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
UPPS

Benämning
Kandidatuppsats

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen utgörs av en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik och syftar till att
fördjupa studentens kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom
ämnesområdet. Kursen innefattar vidare planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna
arbetet samt opposition på en annans students arbete. Kursen ger såväl fördjupning som metodisk träning
inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering.
Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap och förståelse för någon central del av språkdidaktik som vetenskapligt område,
inkluderande kunskap om lämpliga metoder inom området, teori samt orientering om aktuella
forskningsfrågor
- formulera och motivera ett syfte för ett vetenskapligt arbete som baseras på tidigare teoretisk och empirisk
forskning
- argumentera för valda metoder och urval samt redogöra för hur undersökningen följer forskningsetiska
principer
- problematisera undersökningens begränsningar med avseende på metodval, omfattning och urval samt
strukturerat presentera och analysera resultat
- diskutera undersökningens resultat med arbetets utgångspunkt som grund
- skriva ett vetenskapligt arbete enligt vedertagna normer för vetenskaplig text
- försvara den egna uppsatsen och granska en annan students uppsats.
Undervisning
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Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro är obligatorisk vid det egna försvaret av
uppsatsen och vid opposition på annan students uppsats. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom:
- skriftlig vetenskaplig uppsats
- muntligt försvar av den egna uppsatsen vid seminarium
- muntlig granskning av annan students uppsats.
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.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs uppfyllt närvarokrav samt lägst betyget E på samtliga
examinerande moment (se punkt a. ovan). Närvaro är obligatorisk vid det egna försvaret av uppsatsen och vid
opposition på annan students uppsats.
e. 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. Handledaren är inte examinator för de arbeten som han/hon själv handlett.
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.
f. Komplettering av betyget Fx på kursen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom fem arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betygen D-E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
g. Student som påbörjar arbetet med uppsatsen har rätt till sammanlagt minst sex timmar handledartid.
Handledartiden kan vara individuell eller gälla en mindre grupp.
h. Vid betygssättning av kursen kommer följande bedömningsgrunder att användas:
- visa kunskap och förståelse för någon central del av språkdidaktik som vetenskapligt område, inkluderande
kunskaper om lämpliga metoder inom området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- formulera och motiverat ett syfte för en studie som baseras på tidigare teoretisk och empirisk forskning
- argumentera för valda metoder och urval samt redogöra för hur undersökningen följer forskningsetiska
principer
- problematisera studiens begränsningar med avseende på metodval, omfattning och urval strukturerat
presentera och analysera resultat
- diskutera undersökningens resultat med studiens utgångspunkt som grund
- skriva ett vetenskapligt arbete enligt vedertagna normer för vetenskaplig text
- försvara den egna uppsatsen och granska en annan students uppsats.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos institutionsstyrelsen. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov.
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, kan ansöka
om förlängd handledartid hos institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
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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 kan ingå i kandidatexamen i språkdidaktik.
Kurslitteratur

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