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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-04-19 och gäller från
höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: S2GCA1
Svenska som andraspråk III, 30 hp
(Swedish as a Second Language III, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Svenska som andraspråk, 1-60 hp

Huvudområde
SVE (Svenska språket)

Lärandemål

Delkurs 1, Tvåspråkighet, 7,5 hp:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för ett antal inom tvåspråkighetsforskningen kända områden, deras teorier och aktuell forskning som
berör dessa
- kritiskt granska och analysera metoder som används inom tvåspråkighetsforskningen
- på ett fördjupat plan diskutera olika aspekter som påverkar en tvåspråkig utveckling både på ett individplan
och på samhällsnivå
- läsa och förstå aktuella forskningsartiklar som berör fältet

Delkurs 2, Språkvetenskaplig problemlösning, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- utföra några förelagda språkvetenskapliga uppgifter på en begränsad tid
- tydligt visa hur man har gått tillväga och resonerat i lösningen av ett givet problem
- under lärares ledning resonera om giltigheten hos en viss lösning av ett givet problem samt kunna jämföra
olika lösningars för- och nackdelar
- självständigt analysera språkvetenskapliga problem av olika typ
- visa insikt om att olika språkvetenskapliga frågeställningar har olika förutsättningar och kräver olika
angreppssätt.

Delkurs 3, Självständigt arbete, 15 hp:
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- identifiera ett för ämnet relevant problem och med handledares stöd avgränsa ett vetenskapligt ämne så att det



blir hanterbart inom ramen för uppgiften
- redovisa undersökningen i en uppsats på svenska som uppfyller de innehållsliga och språkliga kraven i ämnet
- självständigt genomföra en för ämnet relevant vetenskaplig undersökning av begränsad omfattning
- självständigt sammanfatta och diskutera samt kritiskt förhålla sig till sitt eget och annat vetenskapligt arbete
inom samma vetenskapsområde och på samma nivå

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att den studerande inhämtar fördjupade insikter i några av tvåspråkighetsforskningens
problemområden och andraspråksinlärningens allmänna förutsättningar. Studenten inhämtar kunskaper med
vilka han/hon utökar sin förmåga att tydligt och vederhäftigt kunna behandla frågor som berör tvåspråkighet
samt utökar sin förståelse för olika forskningsmetoder som används inom tvåspråkighetsfältet. Insikter om vad
tvåspråkighet och andraspråksforskning innebär förstärks ytterligare genom att den studerande själv författar en
uppsats inom något av ämnets forskningsområden.

Kursen består av följande tre delkurser: Tvåspråkighet 7,5 hp, Språkvetenskaplig problemlösning,7,5 hp, samt
Uppsatskurs med seminarieverksamhet, 15 hp.

Delkurs 1: Tvåspråkighet, 7,5 hp
Delkursen utgör en fördjupning av tidigare kunskaper och avser att ytterligare belysa tvåspråkighetens
problematik ur olika perspektiv och forskning som rör fältet.

Delkurs 2: Språkvetenskaplig problemlösning, 7,5 hp
Delkursen bygger på att den studerande ställs inför nya och varierande språkvetenskapliga frågeställningar.

Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp
Den studerande utför en självständig undersökning av ett begränsat vetenskapligt problem inom ämnets ram.
Resultaten av undersökningen redovisas i form av en självständigt författad vetenskaplig uppsats och studenten
sedan deltar aktivt i seminariearbetet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

I delkurserna 1 och 2 sker examinationen löpande genom deltagande i gruppseminarier samt individuellt
lösande och redovisande av förelagda skriftliga uppgifter. Delkurs 3 examineras genom en vetenskaplig uppsats
samt seminariebehandling av eget och andras självständiga arbete.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyget
VG för hel kurs kräver VG på delkurs 3 samt minst en av de andra delkurserna.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt



Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kurserna SVDE06 och SVED06 får ej samtidigt med kursen S2GCAI ingå i examen.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60

information@kau.se  www.kau.se


	Kursplan

