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Betygskriterier 

CTS311, SVAIII: Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp 

Fastställda av institutionsstyrelsen 2021-06-02.  

Gäller fr.o.m. ht 2021. 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

1. med ett kritiskt förhållningssätt ta del av och diskutera ett brett urval vetenskapliga 

artiklar (samt till viss del även utredningsarbeten) inom andraspråks- och 

tvåspråkighetsforskning, i synnerhet ur ett vetenskapsmetodologiskt perspektiv 

2. med utgångspunkt i grundläggande kunskaper om vetenskapsteori, vetenskaplig metod 

och teoribildningar inom andraspråksforskningen föreslå plausibla forskningsupplägg 

för ett antal givna frågeställningar samt diskutera problem förknippade med föreslagna 

upplägg, härvid beaktande forskningsetiska principer 

3. visa insikt om relationen mellan andraspråksforskning och det omgivande samhället ur 

olika aspekter 

Betygskriterier 

A. Studenten har på ett utomordentligt sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta 

inbegriper bl.a. att studenten har visat synnerligen god förmåga till självständiga, nytänkande 

och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om 

en utomordentligt analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande 

vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och 

tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på 

struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. 

B. Studenten har på ett mycket bra sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta 

inbegriper bl.a. att studenten har visat mycket god förmåga till självständiga, nytänkande och 

kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en 

mycket god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande 

vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och 

tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på 

struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. 

C. Studenten har på ett bra sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. 

att studenten har visat god förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser 

som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en god analytisk och problematiserande 

förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom 

andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är till stora delar 

mycket bra, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. 
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D. Studenten har på ett mer än acceptabelt sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta 

inbegriper bl.a. att studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om 

företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en till stora delar god 

analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation 

till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga 

presentationen är till stora delar bra (dock med några svagheter) särskilt med avseende på 

struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. 

E. Studenten har på ett acceptabelt sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att 

studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som 

delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om tillfredsställande analytisk och 

problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika 

områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är 

acceptabel, bl.a. med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. 

Fx. Studenten har inte kunnat uppvisa färdigheter som motsvarar alla förväntade 

studieresultat. Examinationen måste göras om eller i relevanta fall kompletteras. 

F. Studenten har genomgående visat bristande förståelse av kursinnehållet och bristande 

förmåga att uppfylla de förväntade studieresultaten. Examinationen måste göras om eller 

delkursen läsas på nytt. 


