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Huvudområde
Svenska språket

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G2X

Kursen ges för
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c: Kursen
förutsätter dessutom momenten grammatik och fonetik i svenska eller engelska,
eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa upp grundläggande kunskaper om svenska språkets ljudsystem och
grammatiska struktur
- kunna använda sina teoretiska kunskaper vid analys av andraspråksinlärares
svenska uttal
- kunna göra performansanalyser av korta enkla texter producerade av
andraspråkselever

Kursinnehåll
I kursen studeras svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med
tyngdpunkt på svårigheter i svenskan för andraspråksinlärare. Den studerande
reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares
svenska talspråk. Den studerande läser om olika skriftsystem, liksom svensk
stavning och dess förhållande till talet.
I kursen studeras även svenskans grammatiska system. Den studerande orienterar
sig också om andra språks strukturer och reflekterar kring svårigheter i svenskan
genom analys av inlärares skriftspråkliga produktion. Analyserna som används är
både traditionella felanalyser och performansanalyser, avsedda att belysa
andraspråksinlärares utveckling av svenska språket.
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Undervisnings- och arbetsformer
I kursen förekommer följande arbetsformer: föreläsningar, seminarier,
självständiga studier av kurslitteratur, arbete med övningsuppgifter och
grupparbeten.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig redovisning av
kursuppgifter och fältstudier.
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till
tre (3) tillfällen.
För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det
obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG
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Övrig information
Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk
Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".
Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:
Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora
delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan
delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på
engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på
svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska.
Examinationsspråk är engelska.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

