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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2008-11-25 och gäller från
vårterminen 2009 vid Karlstads universitet.

Kurskod: S2GB10
Svenskan i tvärspråklig belysning, 7.5 hp
(Cross-Language Perspective on Swedish, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska

Behörighetskrav
Svenska som andraspråk 1-30 hp.

Huvudområde
SVE (Svenska språket)

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

- på ett fördjupat plan kunna urskilja och reflektera över olika grammatiska moment som brukar vålla problem
för inlärare av svenska som andraspråk
- påvisa säker färdighet i tillämpad grammatisk analys av talad och skriven svenska samt visa förmåga att föra
resonemang kring språkliga fenomen utifrån språkvetenskapliga och kontrastiva perspektiv
- kunna analysera olika talakter
- kunna identifiera olika sätt att konstruera muntliga och skrivna texter samt reflektera och problematisera
kulturellt betingade skillnader i uppbyggandet av muntlig och skriftlig text
- kunna tillgodogöra sig och i någon mån värdera vetenskapliga artiklar rörande traditionell grammatik och
kontrastiv språkanalys

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller svenskans struktur på olika språkliga nivåer med tyngdpunkten lagd vid sådana
inlärningsmoment som brukar vålla problem för inlärare av svenska som andraspråk. Vissa grammatiska
fenomen görs till föremål för intensiva punktstudier. I delkursen diskuteras några ur diskurssynpunkt viktiga
grammatiska fenomen. Bland annat diskuteras textbindning, tempusanvändning och ordföljd. Dessutom
analyseras olika typer av talakter samt kulturella skillnader i uppbyggnad av text.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, individuella uppgifter och uppgifter i
grupp som redovisas muntligt eller skriftligt.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga och/eller muntliga individuella prov och gruppuppgifter.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kursen S2GB01 får ej samtidigt med kursen S2GB10 ingå i examen.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60

information@kau.se  www.kau.se


	Kursplan

