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Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2017-08-30 och gäller från vårterminen 2018 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
SVGL01 varav minst 15hp G. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kursens syfte är att ge grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper med avseende
på språkkunskap och språkfärdighet i skolans svenskämne och att ge studenten en teoretisk och
praktisk förberedelse för undervisning i detta ämne. Utifrån språkvetenskapliga och språkdidaktiska
perspektiv ska studenten utveckla ett reflekterande förhållningssätt till sin egen och elevernas
språkanvändning i tal och skrift och till de språknormer och texter som förekommer i det omgivande
samhället.

Delkurs 1: Språkstruktur 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för grundläggande begrepp inom svenska språkets ljudsystem och tillämpa dem i
beskrivningar av olika sorters talad svenska
2) förklara och tillämpa indelningen i ordklasser samt redogöra för vanliga ordbildningsprinciper inom
svenska språket
3) förklara och tillämpa indelningen i fraser, satsdelar och satstyper
4) redogöra för några vanliga språkriktighetsfrågor som anknyter till grammatiska begrepp och
diskutera hur dessa kan tas upp i undervisningen
5) diskutera olika undervisningsmetoder inom grammatik och språkriktighet

Delkurs 2: Läsning 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) referera till, analysera och jämföra forskning om lässtrategier för olika typer av texter



2) referera till och jämföra forskning om läsning av webbaserade texter och läsning på webben
3) referera till, analysera och jämföra olika perspektiv på läsförmåga, läsförståelse, läskompetens och
textval i relation till olika elever och olika elevgrupper
4) referera till, analysera och jämföra forskning om bedömning av läsförståelse
5) planera för och diskutera utformningen av en lektion med inriktning mot utveckling av läsförståelse
med utgångspunkt i forskning

Delkurs 3: Skrivande 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för olika modeller inom skrivprocess och responsarbete
2) redogöra för olika sätt att beskriva texttyper och genrer samt tillämpa kunskaperna i en självständig
textanalys
3) tillämpa kunskaper om språkriktighet, genrer och responsarbete i granskning av elevtexter och
studenttexter
4) redogöra för olika perspektiv på skrivutveckling och skriftkompetens
5) referera och diskutera forskning om bedömning av skrivförmåga och olika typer av skrivprov

Delkurs 4: Retorik 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för den klassiska retorikens teori både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv
2) redogöra för olika modeller för argumentations- och propagandaanalys samt tillämpa dem i en
självständig analys av talad eller skriven text
3) redogöra för olika typer av samtal och debatter samt tillämpa detta i debattövningar av olika slag
4) redogöra för och diskutera olika sätt att undervisa om muntlig framställning med särskild vikt på
talängslan hos elever
5) referera och diskutera forskning om bedömning av muntlig färdighet samt göra egna bedömningar
av muntliga elevframföranden

Innehåll
Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp, utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. I den första
delkursen studeras svenska språkets uppbyggnad, och studenten får tillägna sig en grundläggande
språkvetenskaplig begreppsapparat. I de tre följande delkurserna behandlas färdigheterna läsa, skriva
och tala, och studenten får möta olika perspektiv på undervisning och bedömning.

Ett återkommande inslag är att studenten får använda ämnesrelevanta digitala lärresurser samt
reflektera över svenskundervisningens utformning i ett flerspråkigt samhälle.

Delkurs 1: Språkstruktur 7,5 hp
I delkursen behandlas grundläggande språkvetenskapliga begrepp inom fonologi, morfologi,
ordbildning och syntax, och kopplingar görs till vanliga språkriktighetsfrågor. Kursen innehåller också
ett tydligt ämnesdidaktiskt perspektiv då undervisningsmetoder i anslutning till kursens
kunskapsområde diskuteras.

Delkurs 2: Läsning 7,5 hp
I delkursen behandlas forskning om hur lärare kan utveckla läsförmåga, läsförståelse och
läskompetens hos elever och elevgrupper. I delkursen behandlas också olika typer av texter, både
verbala och multimodala, samt forskning om bedömning av läskompetens. Studenten får ta del av både
språkvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning samt utforma eget undervisningsmaterial.

Delkurs 3: Skrivande 7,5 hp
I delkursen fördjupas kunskaperna om olika typer av texter men nu ur ett skrivperspektiv. I kursen
diskuteras olika sätt att undervisa om och bedöma skrivande, och studenten får tillfälle att reflektera
över de skriftspråkskrav som ställs i skolan, högskolan och det omgivande samhället.

Delkurs 4: Retorik 7,5 hp



I delkursen behandlas olika typer av muntlig kommunikation samt argumentation och propaganda i
både tal och skrift. Studenten får träna upp sin egen argumentationsförmåga i både analytiska och
praktiska övningar, och studenten får dessutom diskutera olika sätt att arbeta med och bedöma muntlig
framställning i skolan.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
För samtliga skriftliga examinationsformer gäller att studenten ska tillämpa grundläggande normer för
språkriktighet och använda ett för sammanhanget adekvat språkbruk.

För samtliga muntliga examinationsuppgifter gäller att studenten ska använda ett kommunikativt, klart
och för sammanhanget adekvat språkbruk.

Delkurs 1 Språkstruktur:
Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom individuell skriftlig salstentamen.
Lärandemål 4 och 5 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig
redovisning och diskussion vid seminarier.

Delkurs 2 Läsning:
Lärandemål 1, 3, 4 och 5 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 2 examineras genom individuell muntlig digitalt baserad presentation.

Delkurs 3 Skrivande:
Lärandemål 1, 2 och 4 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 3 och 5 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig
redovisning och diskussion vid seminarier.

Delkurs 4 Retorik:
Lärandemål 1 och 2 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 3 examineras genom deltagande i debattövning med förberedda ämnen.
Lärandemål 4 och 5 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig
redovisning och diskussion vid seminarier.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.
Examination enligt denna kursplan kan fullföljas ett år efter att den ersatts med annan kursplan.
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