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Studiebeskrivning 
 
Mål 
Efter avslutad delkurs ska den studerande 

• kunna redogöra för de viktigaste teorierna och metoderna inom förstaspråksinlärning 
och andraspråksinlärning  

• kunna beskriva huvuddragen i barns och vuxnas språkutveckling 
• kunna diskutera och jämföra inlärning av olika språk 
• kunna analysera autentiskt inlärarspråk ur olika aspekter 
• kunna relatera teorier om språkinlärning till praktisk tillämpning: jämföra 

forskningsresultat med progressionen i språkundervisning och i läromedel 
 
Hur målen uppnås 
Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och diskussioner. Föreläsningarna ger en 
överblick av teorier och metoder inom språkinlärningsforskning och kopplar dessa till analyser 
av autentiskt inlärarspråk. Övningsuppgifter där studenterna får träna sig i att analysera 
fonologiska, lexikala och grammatiska aspekter av inlärarspråk förekommer regelbundet under 
kursens gång. Tanken är att studenterna ska få en känsla för vilka frågeställningar som är 
gällande i modern språkinlärningsforskning. Det innebär vidare att de får redskap för att kunna 
reflektera över sin egen erfarenhet av språkinlärning och språkundervisning i olika 
sammanhang. Förutom föreläsningar, diskussioner och övningar ingår ett empiriskt 
(grupp)arbete i kursen. Här omsätts de teoretiska kunskaperna i självständiga analyser av ett 
fritt valt inlärarspråk. Analyserna presenteras muntligt under seminarier och resultaten från de 
olika språken ger underlag för diskussioner om språkspecifika och universella drag i 
språkutvecklingen.  
 
Examinationen består dels av en hemskrivning, dels det ovannämnda empiriska analysarbetet, 
som företrädesvis utförs som grupparbete. Hemskrivningen omfattar teorier, metoder och 
centrala frågeställningar inom området. I det empiriska arbetet ingår att kunna analysera, 
beskriva och jämföra språkliga data. En viktig del är att kunna diskutera olika metoder för 
datainsamling, analys och tolkning av data. Detta arbete redovisas såväl skriftligt som muntligt. 
För betyget VG på kursen krävs VG på hemskrivningen och lägst betyget G på övriga 
examinerande moment. 
 
Observera att smärre ändringar i studiebeskrivningen kan komma att göras före kursstart. 
 


