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Beslut

Beslut om inrättande av denna kurs fattades 2016-10-26 av Humanistiska fakultetsnämnden.
Denna kursplan fastställdes 2016-11-01 av Institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i språk eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
ANRO

Benämning
Andraspråksinlärning och Romanska språk

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om andraspråksinlärning, med särskild betoning på
de romanska språken. Den första halvan av kursen består av gemensamma kurstillfällen för alla fyra
romanska språk, då man ägnar sig åt olika språkinlärningsteorier som avspeglar institutionens
forskningsspecialiteter. Andra halvan av kursen är språkspecifik och ägnas åt studiet av andraspråksforskning
i det valda romanska språket. Kursen avslutas med en gemensamt författad uppgift där ett
språklinlärningfenomen i flera romanska språk belyses.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
– identifiera och redogöra för centrala teoretiska begrepp och terminologi inom forskningen om andraspråksoch främmandespråksinlärning
– redogöra för forskningsmetoder och forskningsresultat inom andraspråks- och främmandespråksinlärning
– tillämpa sina kunskaper på autentiska språkdata såsom svenska talares inlärning av ett romanskt språk
Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och handledning. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a)
Kursen examineras på följande sätt:
Muntliga prov i seminarieform och skriftliga inlämningsuppgifter.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen
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 att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
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.
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 examination kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Studenten
ansvarar för att själv kontakta examinator för sådan kompletteringsuppgift. Kontakt med examinator ska tas
inom 1 månad från betygsdatum. Uppgiften ska lämnas/fullgöras senast det datum som examinator
bestämmer.
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 innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

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