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Beskrivning
Författare: Niclas Abrahamsson.
Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Med
utgångspunkt i 1960-talets brytning med behavioristisk inlärningspsykologi och kontrastiv
språkanalys diskuteras de mest centrala frågeställningarna inom den därefter följande
moderna, mentalistiskt orienterade andraspråksforskningen.
I bokens tio kapitel presenteras de huvudsakliga empiriska upptäckterna och teorierna om
andraspråkets utveckling och variation, dess kognition, processning och universella
egenskaper, liksom inflödets, interaktionens och undervisningens roll, effekter av sociala och
individuella skillnader samt modersmålets inverkan. Många exempel ges från studier av
svenska som andraspråk. Boken avslutas med en termordlista med förklaringar till centrala
begrepp inom fältet.
Boken vänder sig främst till universitetsstuderande på grundnivå i ämnen som tvåspråkighet,
svenska och nordiska språk samt till blivande och verksamma lärare i svenska som andraspråk
och modersmålssvenska.

Annan Information
11 aug 2015 . Regeringen har avsatt stora resurser för att fortbilda lärare i andraspråksinlärning
för att möta det behov av de många nyanlända elever som kommit och väntas komma, till
svenska skolan. Men trots att behovet av denna kompetens är stor på skolorna ingår det inte
som ett obligatoriskt moment i dagens.
kompetensutveckling i frågor kring andraspråksinlärning är angeläget för att aktuell forskning
skall kunna implementeras i den praktiska skolverksamheten. Nyckelord:
andraspråksinlärning, metoder och arbetssätt, pedagogik, språkbedömning,. Barbro Lindqvist.
Handledare: Margareth Drakenberg. Examinator: Eva Hoff.
20 feb 2017 . Den här kursen på avancerad nivå vänder sig till dig som vill lära dig mer om
hur ett andraspråk lärs in. Kursen presenterar termer och begrepp för att beskriva och
analysera olika aspekter av andraspråkstillägnande och andraspråksinlärning, bl.a.
åldersbegränsningar och individuella skillnader. Fortsatta.
LIBRIS titelinformation: Andraspråksinlärning / Niclas Abrahamsson.
Nyckelord: andraspråksinlärning, återberättande, språkförståelse, språkproduktion, språkbedömning. ABSTRACT. This study examines if language comprehension which may be
concealed in a second language can be made visible by retelling in the first language. It can be
difficult to separate the language development.
Likheter och skillnader mellan modersmålsinlärning och andraspråksinlärning. En
undersökning inom ramen av Processbarhetsteorin. Katrijn Gijswijt. Masterproef tot het
behalen van de graad: Master of Arts in de Taal – en Letterkunde: Nederlands –
Scandinavistiek. Handledare: Dr. Kristof Baten. Co-handledare: Prof.
Jag ska utnyttja samma förkortningar i min avhandling när jag skriver om förstaspråks- och
andraspråksinlärning. Orden andraspråk och främmandespråk används ofta som synonym (se
kapitel 3) men när jag talar om L2-inlärning betyder det särskilt främmandespråksinlärning.
Efter att ha gjort denna undersökning hoppas.
Andraspråksinlärning av tecknade språk (för dem som har ett talat språk som förstaspråk). •
Sedan 2014 är jag aktiv i Trondheim, och forskar dels på hur teckenspråkstolkar rör sig i
rummet – och genom detta förkroppsligar konceptuella metaforer – dels på
andraspråksinlärning av norskt teckenspråk av hörande.
Här rycks mattan undan också för en annan seglivad myt: att modersmålet skulle ha en negativ
inverkan på minoritetsspråkselevers andraspråksinlärning och hämma den allmänna kognitiva
utvecklingen. En ensidig satsning på andraspråket skulle därför vara att föredra. Till grund för
denna syn ligger föreställningen att det.
11 jun 2015 . Schumann menar att den psykologiska närheten eller det psykologiska avståndet
påverkar i vilken utsträckning en andraspråksinlärare kommer att lära sig andraspråket.
Psykologiska Faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Att lära sig ett andraspråk. Rikt
inflöde och interaktion
Vad är skillnaden mellan svenska- och svenska som andraspråksinlärning? februari 6, 2017,

15:32 Cristina Nordman. Vi pedagoger som både har svenska- och svenska som
andraspråkselever vet att det stundvis kan vara klurigt att planera, organisera och genomföra
två olika läroplaner i samma klassrum, samtidigt som.
10 apr 2013 . Den fjärde delkursen heter Andraspråksinlärning i teori och praktik och
förmedlar centrala teorier för andraspråksinlärning, litteracitet samt läs- och skrivutveckling på
ett andraspråk. Delkursen belyser hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen. Du
lär dig att analysera inlärares muntliga och.
Innehåll. Kursen behandlar olika språkliga, kulturella, individuella och sociala faktorer som
påverkar inlärningen av svenska som andraspråk. I kursen analyseras och diskuteras olika
teorier och strategier för andraspråksinlärning. Kulturella möten och olikheter diskuteras
utifrån ett språkligt och didaktiskt perspektiv.
Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om SFI-lärares och SFIelevers attityder till elevers användning av modersmålet i klassrummet. The role of the mother
tongue in second language learning. A qualitative study of SFI teachers' and SFI students'
attitudes toward the use of the mother tongue.
18 jun 2013 . Andraspråksinlärning och flerspråkighet 7,5 hp. Second Language Learning and
multilingualism 7,5 credits. Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi. KURSPLAN.
Fördjupning. Utbildningsnivå. Kurskod. Högskolepoäng. Ämnesgrupp. Utbildningsområde.
G1N. Grundnivå. SLG001. 7,5 hp.
ACTA. WASAENSIA. Nr 106. Språkvetenskap 25. Marina Bergström. Individuell
andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter. Summary. Individual
Differences in Second-Language Learn ing of Immersion Pupils with Writing Difficulties.
UNIVERSITAS WÅSAENSIS. VASA 2002.
Andraspråksinlärning. 7,5 HP. Kursen belyser teorier om andraspråksinlärning. Vidare
orienterar kursen om inlärningsgångar och variation i språkinlärning och språkanvändning,
om yttre och inre faktorer som påverkar språkinlärning samt om inlärningsstrategier. Kursen
belyser också arbetssätt i.
FLERSPRÅKIGHET. – EN FORSKNINGSÖVERSIKT. I Flerspråkighetens sociopolitiska och
sociokulturella ramar. II Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i en andraspråkskontext. III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. IV
Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som.
21 feb 2016 . Andraspråksinlärning avser förmågan att tala ett annat språk än oneâ € s
modersmål språk. Det finns flera sätt att skaffa ett andra språk, inklusive
klassrumsundervisning, ljud hjälpmedel, språk programvara och nedsänkning. Människor
väljer andraspråksinlärning för en rad olika personliga och.
28 aug 2017 . Nationellt centrum för svenska som andraspråk administrerar ett antal
Facebookgrupper där du kan ansöka om att gå med för att diskutera frågor kring
andraspråksinlärning. I Facebookgrupperna kan du även nätverka och knyta kontakter med
andra lärare och skolledare som arbetar inom samma område.
4 jul 2016 . Ett samtal om integration och andraspråksinlärning utifrån aktuell forskning inom
området. Medverkande: Fanny Forsberg Lundell, forskare inom humaniora, humtank; David
Thurfjell, forskare inom humaniora, humtank. Kontaktperson 1: David Thurfjell, Humtank,
0709384521, david.thurfjell@sh.se. Webb:.
Kännedomen om de genrekrav som gäller för vetenskaplig text uppövas genom att de
studerande får granska några vetenskapliga texter vars innehåll anknyter till kursens andra
huvudtema, andraspråksinlärning. Nyare forskning om andraspråksinlärning presenteras och
diskuteras, med fokus på såväl resultat som.
John Polias, i grunden MA/NO-lärare, är lingvist och internationell språkkonsult med fokus på

andraspråksinlärning. Han arbetar förutom i Sverige bland annat i Hongkong och Australien
med att utbilda lärare i lärande och pedagogik. Introduktion av Karin Rehman, gymnasielärare
i svenska som andraspråk. Inspelat på.
Forskningen kring andraspråksinlärning är ett dynamiskt och mångfasetterat
forskningsområde. Hur omfattande forskningen är manifesteras av att de nya handböckerna
som beskriver kunskapsläget är otroligt digra: The Handbook of Second Language Acquisition
(2003) är 900-sidig och den nya handboken Svenska som.
Reading is a golden bridge us to know the contents of the world without us how to get there.
one we have to read is PDF Andraspråksinlärning Download because we will be presented
with the contents of the content that we do not know. So that we will be adding new things
education. if you do not have time to look for.
Om kursen. Denna kurs behandlar kognitiv lingvistik och hur detta teorikomplex är relevant
för andraspråksundervisningen. Den kognitiva lingvistikens holistiska synsätt ger ytterligare
stöd till befintliga metoder i språkinlärningen, men har också skapat spännande förslag på
alternativa sätt att presentera och jobba med.
Att förstaspråkinlärare med mycket få undantag når full kompetens i språket, trots de mycket
skilda förutsättningar som råder för barn i olika miljöer, är ett av de drag som skiljer
förstaspråksinlärning från andraspråksinlärning. Förstaspråksinlärningen sker dessutom
parallellt med den allmänna kognitiva utvecklingen, medan.
Uppsatser om ANDRASPRåKSINLäRNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska
högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
erfarenhetsutbyte. Insatserna har bestått av seminarier, workshopar och föreläsningar som
utformats för att bygga upp en gemensam kunskapsplattform. Ett urval av dessa
kompetensutvecklingsinsatser upprepades vid flera tillfällen. De teman som insatserna berörde
var: Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling för.
23 aug 2017 . Pågående forskningsprojekt koncentreras på språkutvecklingen hos svenska
inlärare av tyska samt tyska inlärare av svenska (informationsstruktur i texter) samt vikten av
skriftlig produktion i språkundervisningen. Eftersom jag är mycket intresserad av
andraspråksinlärning tar jag i ett antal av mina.
19 feb 2013 . Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text. Ett populärt verktyg bland eleverna
som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en (!)
genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på "avancerad
nivå", eleverna lär sig snabbt att ändra.
Andraspråksinlärning. (7.5 hp, VT 17/18, vecka 13-22, 50%.). Kursen ger en introduktion till
teorier om olika typer av andraspråksinlärning i och utanför klassrummet. Hur går det till att
lära sig ett nytt språk? Finns det en känslig ålder efter vilken det är svårt att lära sig ett nytt
språk på samma nivå som en infödd? Hur ska.
Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. I
bokens tio kapitel presenteras de huvudsakliga empiriska upptäckterna och teorierna om
andraspråkets utveckling och variation, dess kognition, processning och universella
egenskaper, liksom inflödets, interaktionens och.
Mina informanter är väl medvetna om faktorer som påverkar språkinlärning. Informanterna är
väl överens med vad forskning anser påverkar inlärning av ett andraspråk samt metoder som
gynnar andraspråksinlärning. Sambandet mellan elevens språkliga nivå och undervisningens
innehåll och utformning påverkar elevens.
3 apr 2013 . Tempot är högt och temat är hörförståelse. Deltagarnas utmaning kommer från
Anneli Rydé, som med musik ska ge eleverna en känsla för språkmelodin. Pornthip från

Thailand kämpar med rätt uttal. Del 2 av 8. Källa: UR. Taggar: Andraspråksinlärning ·
Svenska som andraspråk. Uppdaterad:2017-05-27.
13 dec 2012 . hej! Ett av målen i svenska som andraspråk är att ha kännedom om
språksociologi, flerspråkighet, att vara andraspråksinlärare och hur våra språk påverkar
svenskan. Varför pratar ungdomar och vuxna olika? Varför finns det olika dialekter? Varför
använder vi slang? Det finns filmer om detta på UR.se eller.
3 mar 2014 . Victoria Akselsen Fisher har en magisterexamen i Bilingual Education/Teaching
English as a Second Language och arbetar som lärare för s.k. English Language Learners
(ELL) i förskoleklass till 5:e klass i Norman, Oklahoma i USA. Hon är även författare till
boken ”Raising Children in the 11th Hour:.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Andraspråksinlärning. 7.5 hp; Grundnivå (G1N); Huvudområde: Svenska som andraspråk;
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Kurskod: SSA220. Kursens syfte är att
ge grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.
2 ANDRASPRÅKSINLÄRNING OCH SPRÅKUNDERVISNING. 17. 2.1 Olika syn på
andraspråksinlärning. 17. 2.2 Mål och metod i olika former av språkundervisning. 20. 2.2.1
Traditionell språkundervisning. 22. 2.2.2 Språkbad. 25. 2.2.3 Klasstandem. 28. 3
SVENSKANS ORDFÖLJD I SKRIFT OCH TAL. 30. 3.1 Inlärning av.
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller
dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande
och lärorika.
Andraspråksinlärning av Abrahamsson, Niclas. Pris från 160,00 kr.
20 feb 2017 . Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Andraspråksinlärning I (SSA251).
Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller
annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver
krävs språkkunskaper motsvarande.
När det gäller andraspråksinlärning är begreppet kritisk period mera omtvistat. Vissa studier
har visat att äldre barn och vuxna kan lära sig vissa grammatiska strukturer snabbare än yngre
barn. Problemet är att dessa studier inte tagit hänsyn till att hypotesen om en kritisk period
gäller slutnivå i den språkliga utvecklingen.
Kulturens betydelse vid andraspråksinlärning[redigera | redigera wikitext]. I goda språkliga
färdigheter ingår en behärskning av invecklade sociokulturella koder. Man måste kunna välja
ord, uttryck och kommunikationsstrategier som passar in i rätt sammanhang. En majoritet av
de personer som bott långvarigt i en annan.
19 sep 2012 . Lärarnas beprövade praxiserfarenheter. • Forskning och kunskap om
kortutbildade vuxna inlärares inlärningsvillkor, psykolingvistiska och sociolingvistiska och
kulturella perspektiv på andraspråksinlärning och litteracitetsutveckling. • Först
kompetensbeskrivningar sedan utbildningssatsningar. • Ett nordiskt.
förstaspråk - och andraspråksinlärning sker samt vad som skiljer dessa åt. Ur ett pedagogiskt
perspektiv beskrivs skolans roll och ansvar för att hjälpa elever att utveckla ett fungerande
andraspråk. Olika metoder och arbetssätt som undervisningen kan utgå från tas upp i
bakgrunden. Andra faktorer såsom modersmålets och.
Inlägg om #andraspråksinlärning skrivna av asaole.
Läromedel för dig som undervisar ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk. Stöd för
rättning av elevtexter Individanpassad skrivträning Metaspråk för grammatiska
klassrumsdiskussioner Övrigt Ersättningsblad till paragraf 51 Se presentationsfilm om.
Andraspråksinlärning i förskolan. Några pedagogers beskrivningar av arbetet med

språkinlärning i förskolan. Second language acquisition in preschool. Some teachers
descriptions of the work on language learning in preschool. Årtal: 2014. Antal sidor: 40.
Förlängning Niclas Abrahamsson. Uppgifter vid Centret. Forskning; undervisar på kurser i
andraspråksinlärning, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. till ommixningarna
Munkebos öppnade 2007 då arméstab donas Skickas inom 2‑5 vardagar. . Beställ boken
Andraspråksinlärning av Niclas Abrahamsson.
14 aug 2015 . Regeringen har under flera år ökat resurserna till fortbildning av lärare i
andraspråksinlärning. Tidigare i år fick Skolverket i uppdrag att se över hur kvaliteten i
undervisningen kan förbättras för nyanlända elever. – Insatserna ska rikta sig till alla lärare,
men exakt hur de ska utformas är ännu inte klart, säger.
5 aug 2011 . ”Luf-ordförande kuggar språktest” löd en av veckans rubriker. Bakgrunden är att
Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet (Luf) dammat av sitt förslag om att införa
språktest för alla som vill bli svenska medborgare. Sveriges radio P4 Sjuhärad ringde då upp
ordföranden för Luf i Borås och testade hennes.
Andraspråksinlärning i teori och praktik. (7.5 hp, HT17/18, vecka 45-02, 50%. 7.5 hp, VT
17/18, vecka 03-22, 25%. 7.5 hp, VT 17/18, vecka 13-22, 50%.). Kursen behandlar
andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.
Hur lär man sig – och utvecklar – ett andraspråk? ▫ Faktorer som påverkar. ▫ Hur lång tid tar
det? ▫ Teorier om andraspråksinlärning. ▫ Konsekvenser för undervisningen av
andraspråkselever. ▫. Modersmålsundervisning och undervisning på modersmålet. ▫. Språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt – några principer.
Nytt år, ny termin och nya möjligheter men jag håller fast vid språkutveckling i ett inlägg till i
alla fall. Under vårterminens uppstartsdagar besökte Naverlönnskolan Sätoftaskolan i Höör för
att diskutera begreppet språklig sårbarhet. I det begreppet inkluderades också språkliga
diagnoser vilket diskuterades både för och emot.
30 aug 2013 . Andraspråksinlärning med Inger Lindberg och Anna Kaya om språket som
nyckeln till ALLT lärande. Om expertord? Hur språket kan skapa illusionen av bristande
förståelse och hur vi kan komma förbi det? Programmet är en superspännande introduktion
till genrepedagogik och våra gäster avslöjar.
20 nov 2017 . Syfte. Kursens huvudsakliga syfte är att ge den studerande kunskaper om
andraspråksinlärning och flerspråkighet. Kursen ingår i en serie 7,5-poängskurser där de
övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och språksociologi,. A2 med
inriktning på grammatik och A3 med inriktning på.
Template 2. Forskningsintressen: Barns andraspråksinlärning (sociokulturellt perspektiv,
lärande genom samspel);. Andraspråkssocialisation och samspel (lingvistisk antropologi).
Multimodala aspekter av samspel. Barns samspel och samlärande i kamratgruppen.
Familjesamspel och socialisation (multimodalt perspektiv).
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt. (7.5 hp, VT 17/18, vecka 03-12, 50%.).
Kursen ger dig fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning
(engelska). Du bedömer kritiskt nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier genom att
göra muntliga presentationer och en skriftlig.
17 aug 2015 . Med det ökande antalet barn och unga med svenska som andraspråk blir lärares
kunskap om andraspråksinlärning allt viktigare. Det bör snarast bli ett nationellt examensmål i
alla lärarutbildningar. Samstämmig forskning visar att lärarens ämneskunskaper,
ämnesdidaktiska kunskaper och val av arbetssätt.
5 okt 2015 . Inlägg om andraspråksinlärning skrivna av Erica Eklöf och Karolina Larsson.
Forskningsprojektet SIOUS har fokuserat på andraspråksinlärning av svenska bland inlärare i
Sverige och inlärare i Australien, för att ta reda på omgivningens roll i inlärningsprocessen.

Genom att jämföra vuxnas språkinlärning i olika miljöer erbjuder projektet ett nytt,
komparativt perspektiv på inlärning av andraspråk och.
28 apr 2015 . andra modersmål än de nordiska. Nordiska alfalärares beprövade praxis.
Intervjuer/enkäter/k urser. KAN rapporten. Kartläggning av alfabetiserings- undervisning i
Norden. 2007/2014. Forskning om andraspråksinlärning, litteracitetsutveckling och
kortutbildade vuxna inlärares inlärningsvillkor. Norskkonfe.
Något som andraspråksinlärare ofta har svårt med är svenskans placering av negationen inte.
Det vanligaste för de flesta språken är att man sätter ut negationen före verbet om det är en
huvudsats: ”I'm not coming tonight” (jag kommer inte i kväll) eller ”ce n'est pas possible” (det
är inte möjligt). Men så gör vi inte i svenskan.
även utmärkta uppsatser och vice versa men detta kan förklaras med att båda uppgiftstyperna
kräver t.ex. stort ordförråd. En annan överraskning var att kunskaper i språkets struktur inte
hade en stor betydelse då det gäller uppsatserna. Uppslagsord: Andraspråksinlärning, svensk
skola, riksomfattande prov, uppsats.
22 jul 2010 . Vilka metoder bidrar till effektiv andraspråksinlärning? Av de tre frågorna är det
den första, om en vuxens språkinlärningsprocess, som står som huvudfråga i undersökningen.
Den andra frågan handlar om en jämförelse mellan den processen en vuxen upplever och den
som ett barn automatiskt är med om.
19 feb 2015 . Beslutet kommer från högskolestyrelsen och beror på minskade anslag till
utbildning inom universitet och högskola.
skiljer sig inlärningen? • Förstaspråksinlärningen sker så gott som alltid i mycket låg ålder. •
Andraspråksinlärning som sker i låg ålder brukar lyckas bra och ge ett resultat som liknar
förstaspråksinlärning. • Andraspråksinlärning som sker i högre ålder lyckas mer eller mindre,
men brukar ofta stanna på en nivå som skiljer sig.
15 apr 2002 . Syftet med temadagen är att knyta kontakter mellan forskare, inlärare och lärare i
ett tidigt skede i ett nystartat projekt om språkliga datorstöd för andraspråksinlärning som
finansieras av Vinnova. Exempel på frågor som behandlas i föredragen är: Hur skall ett
datorprogram för skrivande utformas för att.
Andraspråksinlärning/ Niclas Abrahamsson. forsk 2 Denna grundbok belyser fenomenet,
ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. I bokens tio kapitel Andraspråksinlärning.
SEK305 kr. 323 kr inkl. Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet
andraspråksinlärning. Niclas Abrahamsson.
Title, Andraspråksinlärning. Author, Niclas Abrahamsson. Publisher, Studentlitteratur, 2009.
Original from, the University of Michigan. Digitized, Jun 18, 2010. ISBN, 9144019955,
9789144019956. Length, 305 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
9 feb 2009 . Fakta. Disputation. 2009-02-28. Titel (sv). Processbarhet på prov: Bedömning av
muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare. Titel (eng). Processability in tests:
Assessment of oral proficiency in adult second language learners. Författare. Maria Eklund
Heinonen. Handledare. Ulla Börestam.
När det gäller dövas andraspråksinlärning mer internationellt sett är forskningen knapphändig.
Jämfört med hörandes andraspråksinlärning finns det vissa skillnader att ta i beaktande.
Forskningen kring andraspråksinlärning tog på allvar fart under efterkrigstiden i USA. En
utgångspunkt har varit en önskan att förena två.
Tio år för ett nytt språk Andraspråksinlärning kräver tid och hårt arbete. Forskning i
andraspråksinlärning har visat att det kan ta upp till tio år för barn att utveckla så stor
andraspråksfärdighet som krävs för att ta till sig skolans läsämnen på de högre stadierna. Det
säger något om äventyrligheten i att låta elever med ett.
andraspråksinlärning och med lyhördhet ge näring och stuktur åt den pågående inlärningen.

Att undervisa andraspråkselever i svenska som andraspråk är en krävande uppgift som ställer
lärarens inlevelseförmåga, observans och kreativitet på prov. Läraren måste vara medveten om
hur inlär- ning går till och hur man kan.
Jag forskar om andraspråksinlärning och andraspråksmotivation. Min forskning rör de
interaktionsprocesser som sker när individen lär sig eller/och använder sig av två eller fler
språk och jag har bland annat genomfört studier baserade på skolelever som lär sig både
engelska och modern språk (franska, spanska eller.
Moment 3 (7,5 hp): Andraspråksinlärning och andraspråksundervisning. HT16. I momentet
behandlas flerspråkig utveckling. Utgångspunkten kommer att vara de skillnader som
förekommer mellan första- och andraspråksinlärning samt mellan barns och vuxnas inlärning
av ett andraspråk. Här kopplas diskussionen såväl.
Andraspråksinlärning syftar till språk som kan läras i skolan genom formell undervisning men
också utanför skolan (t.ex. svenskan i Finland). Det är också viktigt att göra en skillnad mellan
språkinlärning och språktillägnande. Tillägnandet sker oftast omedvetet och naturligt i äkta
kommunikationskontakt men inlärningen.
Specialisering Svenska som andraspråk. Andraspråksinlärning i psykologiskt och
sociokulturellt perspektiv, 16-30 hp. Kurskod: 9SA361. Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se.
Senast uppdaterad: Mon Feb 27 11:31:31 CET 2012. Linköpings universitet 581 83
LINKÖPING Tel: 013-28 10 00. Fax: 013-14 94 03. Kontakta LiU |.
Anmärkning: Kursen samläses med kursen Svenska som andraspråk A med inriktning mot
vuxna inlärare där den ingår som delkurs. I A-kursen ingår dessutom delkurserna Språk,
kultur och migration 7,5 hp, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp samt
Andraspråksinlärning hos vuxna 7,5 hp.
Erfarenhet av andraspråksinlärning i arbetslivet finns i andra europeiska länder. En form för
utbyte av erfarenheter och kunskap är nätverk där ett exempel är Nätverket för vuxnas lärande
som Vox,. Norges nationella kompetenscenter, administrerar på uppdrag av Nordiska
Ministerrådet (NMR). NVL:s målsättning är att.
1, Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Å Viberg. Natur och kultur, 1987. 130,
1987. Andraspråksinlärning i olika åldrar. Å Viberg. Cerú (red): Svenska som andraspråk.
Mera om språket och inlärningen. Lärarbok 2, 1993. 95, 1993. Svenska som andraspråk i
skolan. Å Viberg. 79, 1996. The verbs of perception.
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.
Pris: 328 kr. Inbunden, 2009. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Andraspråksinlärning av Niclas
Abrahamsson på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.
Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Med
utgångspunkt i 1960-talets brytning med behavioristisk inlärningspsykologi och kontrastiv
språkanalys diskuteras de mest centrala frågeställningarna inom den därefter följande
moderna, mentalistiskt orienterade.
Abrahamsson, Niclas. Studentlitteratur, 2009. Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och
forskningsfältet andraspråksinlärning. Abrahamsson presenterar bland annat de huvudsakliga
empiriska upptäckterna och teorierna om andraspråkets utveckling och variation. Många
exempel ges från studier av svenska som.
Andraspråksinlärning has 6 ratings and 2 reviews. Heidi said: En tydlig bok med mycket
information om svenska som andraspråk. Bra för dom som studerar fö.
I sin bok Andraspråksinlärning presenterar Niclas Abrahamsson på svenska engelskspråkig
forskning inom området, främst ur ling.
12 Jan 2015 - 75 min - Uploaded by Funktionshinder i EtableringenSpråkinlärning är en
betydligt mer komplex process än vad de flesta tror – särskilt för vuxna. Att .

En rapport i språksociologi, vars syfte är att undersöka det ömsesidiga förhållandet mellan den
etniska identiteten och andraspråksinlärning. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande
frågeställningar: - Hur påverkar språket identitet? - Hur påverkar identiteten språk? - Hur kan
främmande språkstuderande utnyttja en.
ILT Inläsningstjänst har sedan starten 1990 vuxit till Sveriges marknadsledande producent av
inlästa läromedel och studiestöd på modersmål. Vår katalog med inlästa läromedel för
grundskolan och gymnasiet innehåller idag över 4 000 titlar.
Forskningen bakom Sweet City. Lärorikt äventyrsspel med språkfokus. Sweet City är ett
lärspel i svenska som andraspråk (SvA) för elever i grund- och gymnasieskolan. Spelets
uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om
andraspråksinlärning.
25 mar 2014 . Inlägg om Andraspråksinlärning skrivna av christinadanielsson och katpon.
Andraspråksinlärning. KOK-N513, Luentokurssi, 5 op, Maria Green-Vänttinen, 19.01.2018 04.05.2018Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma Subscribe this course activity
Opetuskieli sv. Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0. Ilmoittaudu. 12.12.2017 klo 09:00 4.5.2018 klo 23:59. Lisää suosikkeihin.
Hon har senare forskat om olika aspekter på språkinlärning – inte bara hos vuxna
andraspråksinlärare utan även hos enspråkiga och flerspråkiga barn, samt hos barn med
språkstörning. År 2000 blev Gisela professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet,
och efter pensionering därifrån delar hon nu sin tid mellan.
3. Innehållsförteckning. Långt borta och nära - Flyttningsströmmar över gränserna. 5.
Invandringen avspeglad i ”International Adult Literacy Survey”. 7. Invandringshistoria,
invandringsstruktur och andraspråksinlärning. 10. Literacy, läsförmåga, läskunnighet –vad är
det vi mäter? 13. Läsförmåga och läskunnighet i I-land och.
25 mar 2013 . Kultur, samhälle, media. Examensarbete. 15 högskolepoäng. Modersmålets
betydelse för andraspråksinlärning. Intervjuer med lärare i förberedelseklass. The Impact of
Mother Tongue in Second Language Acquistion. Isabella Kent. Erika Stensson. Lärarexamen
300 hp. Examinator: Anna Clara Törnqvist.
Denna påverkan kallas för transfer men är vanligast vid andraspråksinlärning hos vuxna.
Riktigt små barn uppvisar sällan transfer. Läs mer om transfer/ flerspråkig språkutveckling hos
små barn, Språkens hus. Det är vanligt att flerspråkiga personer, såväl barn som vuxna,
använder ord, uttryck och fraser på svenska fast de.
FD, prof. emerita (sedan 1.8.2012) Marketta Sundmans forskningsområden är (a) svensk
syntax och (b) andraspråksinlärning.
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