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Beslut
Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2007-
11-14 och reviderad av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-09-07.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller 
motsvarande eller Högskolestudier om 120 hp i avslutade kurser, varav 90 hp i svenska/svenska som 
andraspråk/nordiska språk, eller motsvarande. Engelska B.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

TENT Tentamen 7.5

Kursens innehåll
I kursen presenteras forskning kring andraspråksanvändning i arbetsliv och utbildning utifrån olika 
teoribildningar och metodologiska utgångspunkter. I kurslitteraturen behandlas frågor om den vuxne 
andraspråksinlärarens möjligheter till  språkutveckling och socialisering genom deltagande i kommunikativa 
aktiviteter i tal och i skrift i olika institutionella verksamheter.  Även sociopolitiska frågor om identitet, makt- 
och dominansperspektiv samt flerspråkiga praktiker belyses genom exempel från mikrostudier av tal-i-
interaktion i arbetsliv och utbildning.  Frågorna tar sin utgångspunkt såväl i en vidare samhällskontext som 
i en specifik utbildnings- och yrkeskontext.  Dessa kunskaper är användbara för den som i sin yrkesutövning 
möter personer med svenska som andraspråk, speciellt inom skola och utbildning men också inom andra 
samhälleliga förvaltningar och organisationer.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1) dokumentera kvalificerad kunskap om och förståelse för forskningsresultat inom området, i första hand 
forskning om svenska/nordiska språk.

2) redogöra för olika teoribildningar inom området och jämföra dem.

3) tillgodogöra sig avancerad litteratur inom området och kunna sätta in enskilda resultat i ett större 
sammanhang, såväl empiriskt som teoretiskt.
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4) redogöra översiktligt för hur forskningsfältet vuxit fram.

5) tillämpa några inom området centrala beskrivningsmodeller.


Undervisning
Kursen ges på distans med tre obligatoriska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och 
gruppövningar.  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den 
studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

Kunskapskontroll och examination
a. Examination består av en skriftlig hemtentamen och muntliga redovisningar av seminarieuppgifter. 
Hemtentamen som inte lämnas in i tid bedöms ej. Frånvaro från högst en av träffarna kan kompletteras 
med en skriftlig inlämningsuppgift som anges av läraren. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt kan 
medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att 
kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av förståelsekaraktär, 
mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del allt för begränsade resonemang, används 
betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. 



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. De muntliga redovisningarna betygsätts 
efter en tvågradig betygsskala (G-U).



A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. 



d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen, fullgjorda och godkända 
obligatoriska seminarieuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.



e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget F eller Fx på ett prov har rätt att genomgå 
fyra ytterligare prov så länge kursen ges. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå 
förnyat prov för högre betyg. 



Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en 
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt punkt e ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens 
studievägledare. 

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 Masterprogram i svenska och Masterprogram i svenska som andraspråk.

Kurslitteratur
Aktuell kurslitteratur anges på institutionens webbplats senast en månad före kursstart.
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