Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEA20, Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Swedish Language: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-12-05 och senast reviderad
2017-06-27 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-06-27,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•
•
•
•

på ett fördjupat sätt kunna redogöra för svensk grammatik,
kunna redogöra för skillnaden mellan normerande och deskriptiv grammatik,
på ett fördjupat sätt kunna redogöra för textanalytiska metoder och begrepp,
på en grundläggande nivå kunna redogöra för samtalsanalytiska begrepp,
kunna redogöra för grunderna i svensk fonologi och fonetik,
kunna redogöra för grundläggande stavningsprinciper i svenska,
kunna redogöra för grundläggande drag i det svenska språkets regionala
variation och historiska utveckling, sambandet mellan språkvariation och
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språkförändring samt sambandet mellan språk och samhälle,
• kunna redogöra för några grundläggande språkvetenskapliga teorier och
metoder,

Färdighet och förmåga
• kunna använda och kritiskt resonera kring några grammatiska verk inklusive
Svenska Akademiens grammatik
• kunna tolka fonologisk skrift samt kunna tolka och använda fonetisk skrift,
• med hjälp av ordböcker kunna hjälpligt tolka äldre svenska texter från fornsvensk
tid och framåt, samt kunna göra språkhistoriskt relevanta iakttagelser i dessa,
• kunna tillämpa textanalytiska modeller och begrepp på svenska texter,
• kunna skriva funktionella och kvalificerade texter inom olika sakprosagenrer samt
behärska grunderna i vetenskapligt skrivande,
• kunna bearbeta språkliga problem från olika språkvetenskapliga infallsvinklar,
t.ex. genom att samla in relevanta data inom ett språkligt område samt sortera,
analysera och tolka dessa,
• kunna finna relevant information om språkvetenskap i bibliotek, olika databaser
och textarkiv, samt kunna använda datorn som hjälpmedel i det
språkvetenskapliga arbetet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med utgångspunkt i kunskap om språkhistoria, grammatik och textanalys kunna
muntligt och skriftligt resonera insiktsfullt kring frågan om språkvariation,
språkförändring och språkriktighet i ett samtidsperspektiv,
• ur olika språkliga synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör
genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas och breddas studiet av svenska språket. Den studerande förfinar sin
skicklighet i att skriva funktionella och kvalificerade texter, med tonvikt på det
vetenskapliga skrivandet. Kursen fördjupar studentens textteoretiska insikter genom
studier av vetenskapliga texter, och den breddar och fördjupar studentens
textanalytiska kunskaper genom analys av brukstexter från olika perioder och olika
genrer och med hjälp av olika textanalytiska modeller. Kursen ger även en
introduktion till samtalsanalys.
Fokus inom delkursen i grammatik ligger på aktiv användning av grammatiska verk,
framför allt Svenska Akademiens grammatik, en kritisk granskning och diskussion av
normering och beskrivning inom grammatiken, samt en orientering i huvudtankarna i
några grammatiska forskningstraditioner.
Kursen ger även en introduktion till fonologi och fonetik. Språklig variation och
förändring över tid studeras, med fokus på perioden från fornsvenska fram till 1900.
Språkvetenskaplig teori och metod introduceras, och den studerande genomför ett
mindre, språkvetenskapligt arbete, där dessa kunskaper tillämpas.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonetik och fonologi, 1,5 högskolepoäng,
Svensk språkhistoria, 6 högskolepoäng,
Att skriva sakprosa, 3 högskolepoäng,
Textkunskap och textanalys, fördjupning, 6 högskolepoäng,
Svensk grammatik, fördjupning, 6 högskolepoäng,
Seminarier och uppsats, 7,5 högskolepoäng.

3/ 5

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, handledning och seminarier.
Obligatoriska, examinerande seminarier förekommer på delkurs 3 (tre till
fem examinerande seminarier), på delkurs 4 (ett examinerande seminarium), på
delkurs 5 (ett till tre examinerande seminarier) samt på delkurs 6 (obligatoriskt
framläggningsseminarium).

Kursens examination
Delkurs 1, Fonetik och fonologi, examineras genom en skriftlig tentamen.
Delkurs 2, Svensk språkhistoria, examineras genom en skriftlig tentamen.
Delkurs 3, Att skriva sakprosa, examineras genom tre till fem skriftliga uppgifter inom
ramen för undervisningen.
Delkurs 4, Textkunskap och textanalys, fördjupning, examineras genom tre till fem tre
till fem muntliga och/eller skriftliga uppgifter samt genom en skriftlig hemtentamen.
Delkurs 5, Svensk grammatik, fördjupning, examineras genom en till tre seminarier
och skriftlig hemtentamen.
Delkurs 6, Seminarier och uppsats, examineras genom uppsats som ventileras vid ett
seminarium.
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 samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget väl
godkänd på mer än 15 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs SVEA11 (Svenska: Språklig inriktning – grundkurs) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEA21, termin 2 av SVE320 eller termin 2 av SVEA01.
3. Delkurs 1 och 2 motsvarar delkurs 2 i SSLA02 Svenska: Språk och litteratur –
fortsättningskurs.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
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hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Phonetics and phonology,
2. The History of the Swedish Language,
3. Writing Non-Fiction,
4. Advanced Text Study and Analysis,
5. Advanced Swedish Grammar,
6. Essay and Essay Seminars.
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Prov/moment för kursen SVEA20, Svenska: Språklig inriktning fortsättningskurs
Gäller från V13
1201 Fonetik och fonologi, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202 Svensk språkhistoria, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1203 Att skriva sakprosa, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1204 Textkunskap och textanalys, fördjupning, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1205 Svensk grammatik, fördjupning, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1206 Seminarier och uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

