Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB27, Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv,
7,5 högskolepoäng
No English Translation Available, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-03-02 att gälla från och med 201003-02, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de allmänna grunderna i vetenskapsteori och vetenskapligt
tänkande,
• kunna redogöra för den teoretiska och metodologiska grunden för ämnet
andraspråksinlärning,
• kunna redogöra för nyare frågeställningar och teoribildningar inom
andraspråksforskningen,

Färdighet och förmåga
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• kunna förmedla vetenskapliga resonemang sammanhängande och begripligt i tal
och skrift,
• kunna jämföra olika hypoteser om andraspråksinlärning på basis av empirisk
evidens,
• kunna formulera empiriskt testbara hypoteser rörande andraspråksinlärning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika förhållningssätt till och hypoteser om andraspråksinlärning.

Kursens innehåll
I kursen ges en kort introduktion till vetenskaplig teori och metod, främst med
anknytning till språkforskning, samt det vetenskapliga skrivandets karaktäristiska drag.
Kännedomen om de genrekrav som gäller för vetenskaplig text uppövas genom att de
studerande får granska några vetenskapliga texter vars innehåll anknyter till kursens
andra huvudtema, andraspråksinlärning. Nyare forskning om andraspråksinlärning
presenteras och diskuteras, med fokus på såväl resultat som hypoteser och metod.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning och seminarier.

Kursens examination
Examinationen består av aktivt deltagande på seminarier samt skrivande av en plan
för/skiss till ett examensarbete på kandidatnivå.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEB27, Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt
perspektiv
Gäller från H10
1001 Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

