Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB30, Svenska: Grammatik i teori och praktik fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Swedish: Grammar - Level 2, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-03-02 att gälla från och med 201703-02, 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

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Svenska med specialisering i svenska
som andraspråk

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Svenska med specialisering i svenska,
språklig inriktning

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett effektivt sätt kunna använda och kritiskt granska olika språkläror, framför
allt Svenska Akademiens grammatik,
• kunna redogöra för grundtankarna inom modern grammatikforskning, med fokus
på den generativa grammatikforskningen,
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Färdighet och förmåga
• på ett fördjupat sätt kunna genomföra grammatiska analyser med hjälp av
traditionellt analyssystem,
• kunna använda och kritiskt diskutera fördelar och nackdelar med några olika
system för grammatisk analys,
• kunna applicera den generativa grammatikforskningens analyssystem på enklare
exempel,
• kunna formulera ett mindre, vetenskapligt problem, utreda detta samt presentera
resultatet muntligt,
• kunna leda ett kortare seminarium,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera grammatikens plats i språkvetenskapen och som
moment i skolan.

Kursens innehåll
Kursen bygger vidare på och fördjupar de kunskaper som de studerande tillägnat sig
på nybörjarkurser i grammatik. Utgångspunkten är den traditionella grammatiken,
men analysredskap som hör till denna diskuteras och problematiseras. Några
grundtankar inom modern grammatikforskning, med fokus på den generativa
grammatiken, introduceras. Grammatikens roll i skolundervisningen diskuteras. Den
studerande tillämpar sina kunskaper i en mindre, vetenskaplig undersökning som rör
någon aspekt av grammatik, inklusive grammatik i skolan, och presenterar
den muntligt på ett seminarium.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och 4–5 obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras dels genom de obligatoriska seminarierna, där studenterna bland
annat presenterar egna mindre undersökningar, dels genom en hemtentamen.
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.
Betyg på kursen som helhet sätts på grundval av en sammanvägning av resultatet på
de obligatoriska seminarierna och resultatet på hemtentamen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet minst 60 hp i ett
språkämne vari grammatikkurser om minst 10 hp har ingått.

Övrigt
1. Kursen ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEB24. Den ingår även som valbar delkurs i kandidatkurserna i
Svenska, språklig inriktning och Svenska som andraspråk.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen SVEB30, Svenska: Grammatik i teori och praktik fortsättningskurs
Gäller från H17
1701 Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

