
 

 
 

Kursplanen fastställd av UL 2008-09-01  Kurskod: LSVC17 

Gäller ht -08     Ämnesnivå: C 
 Utb.omr..    HU 
 Ämneskod: SVA 
 
Svenska språket och litteraturen, 61-90 högskolepoäng 
Swedish Language and Literature, 61-90 credit points 

 

Grundnivå, C 

 
Allmänt  
Kursen utgör en specialisering inom lärarutbildningen för grundskolans senare år och 
gymnasieskolan och bygger vidare på inriktningen Svenska språket och litteraturen, 1-60 
hp. För att undervisa i svenska på gymnasiet krävs dessutom fortsättningskursen Svenska 
språket och litteraturen, 91-120 hp. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenterna 
 
- kunna analysera texter från olika skeden i språkligt avseende. 
- ha förståelse för sambandet mellan tal och skrift 
- ha utvecklat kunskaper inom särskilt valt litteraturvetenskapligt ämne 
- ha fördjupat sin förmåga att leda lärandet i svenska i grundskola och gymnasium 
- ha utvecklat fördjupade insikter i vetenskaplig metod och teori samt visat prov på detta i 

sitt eget skrivande. 
 
Innehåll 
 
Teman med litteratursociologiska perspektiv, 7,5 hp 
Literary themes with sociological approaches, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Introduktionsföreläsningar om litteratursociologi 
 
Studenten väljer ett av följande fördjupningstema: 
Alternativ 1: Utomeuropeisk litteratur 
Alternativ 2: Kvinnolitteratur 
Alternativ 3: Populärlittteratur 
 
Alternativen är utformade som individuella läskurser, där litteraturen väljs i samråd med 
läraren.  
 
Lärandemål 
Efter delkursens genomförande förväntas studenterna 
 
- ha tillgodogjort sig djupa kunskaper i det valda temat 



 
- kunna sammanföra texter i en syntes 
- kunna analysera litteratur i ett litteratursociologiskt perspektiv 
- ha didaktisk förmåga att undervisa om litteratur 
 
Examination  
Examination sker i form av en individuell hemskrivningsuppgift där aktiv 
informationssökning och litteratursociologisk teori tillämpas, samt aktivt deltagande vid 
seminarier. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller 
Underkänd. 
 
Språkstruktur II, 7,5 hp  
Language Structure II, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Allmän och svensk fonetik, skriftsystem 
Fonologi, fonotax, fonetisk skrift, ortografi 
Förändringar i svenska språket från runsvenska till modern svenska  
Texter från äldre skeden (tyngdpunkten ligger på tiden fr.o.m. yngre nysvenska) 
Svenskämnets variationer i ett historiskt perspektiv 
 
Lärandemål 
Efter delkursens genomförande förväntas studenterna 
 
- ha fördjupat sin förmåga att analysera texter på ett allsidigt sätt; 
- ha kunskaper om språkets fonetiska och ortografiska struktur och därmed 

sammanhängande rättstavningsproblem; 
- ha utvecklat översiktliga kunskaper i svensk språkhistoria. 
- ha utvecklat didaktiska insikter i kursens moment som är av betydelse för 

svenskundervisningen i grundskolan och gymnasiet 
- förstå hur svenskämnets gestaltning i skolan beror av kulturella, sociala och politiska 

förhållanden 
 
Examination  
Examination sker i form av muntliga redovisningar av textanalyser i mindre grupper, 
individuella hemskrivningsuppgifter samt essäer med didaktiska reflektioner. Som betyg 
används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.     
 
 
Uppsats, 15 hp 
Essay on a language or literature subject, 15 credit points 
 
Innehåll 
Vetenskaplig metod och informationssökning 
Språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga metoder 
Examensarbete eller C-uppsats med språklig eller litteraturvetenskaplig inriktning 
 
Lärandemål 
Efter delkursens genomförande förväntas studenterna ha 
 
- förvärvat insikter i vetenskapliga metoder 
- utvecklat förmåga att söka och kritiskt granska källor 
- ha skrivit en uppsats som håller godtagbar kvalitet vad gäller vetenskaplig metod och 

analys; 
- visat förmåga att ge konstruktiva synpunkter på andras uppsatser 
 



 

För examensarbete gäller därutöver en klart didaktisk inriktning i val av ämne och metod. 
 
Examination  
Examination sker genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en annan 
uppsats vid särskilt uppsatsseminarium. Som betyg används något av uttrycken Väl 
godkänd, Godkänd eller Underkänd.  
 
Förkunskapskrav 
Godkända kurser i Svenska språket och litteraturen, 1-30 hp, och 22,5 hp av Svenska 
språket och litteraturen, 31-60 hp. 
 
Kursuppläggning 
Föreläsningar, seminarier, individuellt och grupparbete med tematisk inriktning. 
 
Examination och betyg 
Olika delkurser har olika examinationsform (se ovan under respektive delkurs). 
 
Som betyg används i delkurserna betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga 
delkurser. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl 
godkänd på Uppsatsen, 15 hp  
 
 
Kursvärdering 
Enligt anvisningar i Lärarutbildningens utbildningsplanen. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i särskild bilaga. 



 
HLK     KURSLITTERATUR 
     Ht 2008 
 
Svenska språket och litteraturen, 61-90 högskolepoäng 
      Antal sidor 
 
Teman med litteratursociologiska perspektiv 
 
Litteratur väljs i samråd med lärare och examinator. 
 

Referenslitteratur:  

- Furuland, Lars och Svedjedal, Johan (red.) Litteratursociologi: Texter om litteratur och 
samhälle, Lund: Studentlitteratur (1997) 

- Svedjedal, Johan, Tänkta världar: Samlingsvolym, Sthlm: Wahlström & Widstrand 
(2004) 

- Svedjedal, Johan, Den sista boken, Sthlm: Wahlström & Widstrand (2001) 
- Svedjedal, Johan,  Litteratursociologi – en inledning, Lund: Studentlitteratur (2002) 
 
Språkstruktur II: fonetik och språkhistoria 
 
Bolander, Maria (2005). Funktionell svensk grammatik. Kap. 3         31 
Elert, Carl-Christian (1995). Allmän och svensk fonetik.  
Stockholm: Almqvist & Wiksell 172 
Molde, Bertil & Ståhle, Carl Ivar (1979). 1900-talssvenska. Skrifter utg.  
av Svenska språknämnden 37 78 
Pettersson, Gertrud (1996). Svenska språket under 700 år. Lund: Studentlitteratur 248 
Stencilerat material med texter från 1700–1900-talen 100 
Thavenius, Jan (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur 165 
 
Uppsats/Examensarbete 
 
Nyberg, Rainer (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av 
IT och Internet. Lund: Studentlitteratur 254 
 
Stencilerat material 100 


