Humanistiska och teologiska fakulteterna

SSLM01, Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I, 15
högskolepoäng
Swedish: Language and Literature - Level 4, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-28 att gälla från och med 201903-28, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och riktar sig främst till yrkesverksamma ämneslärare i
svenska. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande litteraturhistoriska frågeställningar utifrån ett
breddat textbegrepp med nya genrer och nya kontexter,
• kunna redogöra för valda centrala texter utifrån aspekter av genus, klass, ålder
och etnicitet,
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för svensk grammatik,
• kunna redogöra för skillnaden mellan normativ och deskriptiv grammatik,
• kunna tillämpa grammatisk analys som språkutvecklande redskap,
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Färdighet och förmåga
• ur nya perspektiv kunna analysera och tolka litterära texter och deras funktioner i
litteraturhistoriens skiftande estetiska, genremässiga, sociala, genusmässiga och
ideologiska sammanhang,
• kunna använda grundläggande litteraturhistoriska verktyg för att analysera
litteraturhistoriska trender och tendenser,
• kunna använda och kritiskt resonera kring några grammatiska verk, inklusive
Svenska Akademiens grammatik,
• kunna använda och kritiskt resonera kring satsschemat som redskap för arbete
med språkutveckling,
• kunna kritiskt förhålla sig till svenskläromedel med avseende på framställningen
av centrala grammatiska fenomen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och förhålla sig kritiskt till litteraturhistoriska företeelser,
• med utgångspunkt i kunskap om grammatik kunna resonera insiktsfullt kring
grammatiken i ett samtidsperspektiv.

Kursens innehåll
Kursen vänder sig till yrkesverksamma ämneslärare i svenska och syftar till att fördjupa
och bredda studiet av grammatik och litteratur.
Kursen består av följande delkurser:
Litteraturhistoria ur nya perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Grammatisk fördjupning och grammatik som språkutvecklande redskap, 7,5
högskolepoäng
Delkursen Litteraturhistoria ur nya perspektiv ger en breddad och fördjupad
orientering i litteraturhistoriska frågeställningar. En rad litterära verk och författarskap
studeras och deras förhållande till sociala sammanhang, idéströmningar och estetiska
traditioner belyses ur skiftande synvinklar och med stöd i aktuell forskning. Tematiska
perspektiv lyfts fram för att illustrera samband och kontraster mellan olika historiska
perioder.
I delkursen Grammatisk fördjupning och grammatik som språkutvecklande redskap
ligger tyngdpunkten på aktiv användning av grammatiska verk, framför allt Svenska
Akademiens grammatik. Delkursen innehåller även en kritisk granskning av och
diskussion kring normering och beskrivning inom grammatik. Satsschemat som
språkutvecklande redskap lyfts fram och problematiseras, tillsammans
med undervisningsmaterial i skolans svenskämne.

Kursens genomförande
Utbildningen ges som distanskurs, med stöd av nätbaserad plattform, men kan även
följas på campus. Det förutsätts att studenten deltar på dessa villkor och har tillgång
till dator (alternativt pekplatta) med kommunikationsmöjligheter, webbkamera och
headset. Båda delkurserna har tidsbundna föreläsningar och seminarier som man kan
delta i antingen på distans eller på plats i Lund.

3/ 4

Kursens examination
Delkurs 1, Litteraturhistoria ur nya perspektiv, examineras genom en avslutande
skriftlig hemtentamen.
Delkurs 2, Grammatisk fördjupning och grammatik som språkutvecklande redskap,
examineras genom två skriftliga hemtentamina.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på båda
delkurserna. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på minst en av delkurserna.

Förkunskapskrav
Totalt 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i ämnet Svenska, språklig
inriktning och minst 60 högskolepoäng i ämnet Litteraturvetenskap eller
ämneslärarexamen i svenska.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SSLM01, Svenska: Språk och litteratur påbyggnadskurs I
Gäller från H19
1901 Litteraturhistoria ur nya perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Grammatik som språkutvecklande redskap, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Grammatisk fördjupning, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

