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Beslut och riktlinjer
Kursbeskrivning för kurs på forskarnivå omfattande 7,5 högskolepoäng. Kursbeskrivningen är
fastställd av examinator vid Institutionen för språkdidaktik 2013-11-12, och senast reviderad
2020-12-17.
Behörighet
Antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet språkdidaktik eller annat relevant ämne.
Kursens innehåll
I kursen behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska frågor relaterade till flerspråkighet,
andraspråks- och främmandespråksinlärning utifrån ett didaktiskt och utbildningspolitiskt perspektiv.
Utgångspunkten för diskussionerna är flerspråkiga individers möjlighet till språkutveckling och
lärande på flera språk i olika undervisningskontexter. Mot bakgrund av nämnda perspektiv diskuteras
och problematiseras vedertagna begrepp inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen.
Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för, diskutera och kritiskt analysera olika forskningsmetodologiska perspektiv på
andraspråks- och flerspråkighetsforskning utifrån didaktiska och utbildningspolitiska perspektiv;
- redogöra för, diskutera och kritiskt analysera olika teoretiska perspektiv på andraspråks- och
flerspråkighetsforskning utifrån didaktiska och utbildningspolitiska perspektiv; samt
- diskutera och problematisera flerspråkiga individers möjligheter till språkutveckling och lärande i
olika undervisningskontexter.
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Undervisningsformer
Kursen är campusförlagd och ges i form av seminarier främst baserade på analytiska diskussioner
initierade av kursdeltagarna. Kursen kan vissa terminer förläggas till ett antal block om två till tre
dagar.
Examinationsformer
Individuell skriftlig uppgift mot slutet av kursen, ett så kallat paper. Ämnet för arbetet väljs av den
forskarstuderande utifrån eget forskningsintresse, dock med en tydlig koppling till kursens innehåll.
Övrigt
Information om examinationsuppgifterna ges vid kursstart.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges har den studerande rätt att genomgå examination, dock högst tre gånger
under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört.
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