DNR LIU-2012-00260
BESLUTAD
1 (4)

Svenska (31-52,5 hp)
Programkurs
22.5 hp
Swedish (31-52,5 cr)
93SV37
Gäller från:

Fastställd av
Styrelsen för utbildningsvetenskap
Fastställandedatum
2013-04-15

LINKÖPINGS UNIVERSITET
UTBILDNINGSVETENSKAP

LINKÖPINGS UNIVERSITET
UTBILDNINGSVETENSKAP

SVENSKA (31-52,5 HP)
BESLUTAD
2 (4)

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
samt
områdesbehörighet 6c
samt
godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp,
Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans
samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, godkända moment om sammanlagt 20
hp i Svenska (1-30 hp), i ämnesdidaktik och vetenskapligt kunnande i ämne 2 (160 hp), eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
- beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av texter
- utföra språklig analys på brukstexter
- jämföra och problematisera arbetsformer och stoff avseende text och läsning i ett
ämnesdidaktiskt perspektiv
- problematisera hantering av IT i ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv
- redogöra för några litteraturdidaktiska teorier
- beskriva hur litteraturdidaktiska teorier på olika sätt kan omsättas i skolans
praktik
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter
i ett didaktiskt perspektiv
- översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling
- urskilja svenska språkets socialt betingade variation i ett nutida och
interkulturellt perspektivavseende ungdomsspråk, dialekter, minoritetsspråk och
språk i Norden
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Kursinnehåll
I kursen ingår studier av elevtexter och professionella texter inom olika genrer.
Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande
granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer
för text och läsning tas upp i ett didaktiskt perspektiv. Den studerande
problematiserar IT-användningen i svenskundervisningen. I kursen ingår att den
studerande behandlar grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning. Den
studerande tolkar och granskar kritiskt såväl skönlitterära som multimodala
texter. Den studerande diskuterar teorier om litteraturläsning, litteratursamtal
och skrivande kopplat till skönlitteratur och hur dessa teorier kan tillämpas i
praktisk verksamhet.
I kursen studeras svensk språkhistoria på ett kortfattat och översiktligt sätt.
Vidare diskuteras språket i det moderna samhället med fokus på ungdomsspråk,
minoritetsspråk, dialekter och de nordiska språken. Genomgående studeras
ämnets kurs- respektive ämnesplaner avseende språk, textarbete och litteratur.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt workshops.
OBLIGATORISKA MOMENT:
Redovisning av valbar litteratur, närvaro på seminarier.
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Examination
Kursen examineras individuellt genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning
Provkoder:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Textanalys textdidaktik, 6,5 hp, U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Litteratur, 6,5 hp, U-VG
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen Språksociologi, 3,5 hp, U-VG
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen Språkhistoria, 4 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning VFU, 2 hp, U-G
OBL1 Obligatoriskt moment Redovisning valbar litteratur, (D)
OBL2 Obligatoriskt moment Närvaro på seminarier, (D)

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.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
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.

Institution
Institutionen för kultur och kommunikation

