Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄSVD01, Svenska 1, 30 högskolepoäng
Swedish 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-10-28 och senast reviderad 2018-0917. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-17, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskapliga frågeställningar och
begrepp,
• kunna på ett grundläggande sätt redogöra för språkvetenskapliga
frågeställningar,
• kunna redogöra för svenskans språkliga struktur på grammatisk nivå och textnivå,
• kunna redogöra för centrala litteraturhistoriska utvecklingslinjer och verk från
antiken till och med det moderna genombrottet,
• kunna redogöra för vad som händer i mötet mellan text och läsare och för hur
man utvecklas som läsare utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv,
• kunna redogöra för hur människors litterära preferenser kan skifta i olika åldrar
och beroende på grupptillhörighet och genusaspekter,
• kunna redogöra för grundläggande drag i den moderna svenskans variation i
muntliga och skriftliga texter utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka litterära texter och deras funktioner i historiens
skiftande sammanhang, såsom estetiska, genremässiga, sociala, genusmässiga
och ideologiska,
• med förankring i grundläggande begrepp kunna diskutera och skriva om litteratur
i olika lärandesammanhang,
• kunna använda grundläggande språkvetenskapliga verktyg för analys av ljud, ord,
fraser, satser,
• kunna använda grundläggande språkvetenskapliga verktyg för analys av muntliga
och skriftliga texter i olika genrer,
• kunna värdera och ge synpunkter på egna och andras texter,
• kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till olika genrer och
olika kommunikationssituationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig kritiskt till språkliga och litterära företeelser,
• kunna kritiskt granska, diskutera och förhålla sig till språkliga normer, samt inta
en vetenskaplig hållning till språket,
• kunna ställa språkliga, litterära och kulturella fenomen i relation till skolans
värdegrund.

Kursens innehåll
Delkurs 1. Språk- och textvärldar – en introduktion, 7,5 hp
Delkursen ger en orientering i vetenskaplig terminologi och metod för textanalys
inom litteraturvetenskap och anknyter till svenskämnesdidaktiska frågeställningar.
Analyser av texter kombineras med värdering av textutformning utifrån
genreförväntningar, textmönster och mottagaranpassning. I delkursen ingår studier av
centrala texter inom olika skönlitterära genrer – i första hand epik och lyrik.
Studenterna tränas i att kunna uttrycka sig i skrift på ett sätt som är anpassat till olika
genrer. De introduceras i akademiskt skrivande och arbetar med att skriva texter som
är anpassade till högskolans krav ifråga om språklig stil och referenshantering.
Delkurs 2. Svenska språkets struktur, 7,5 hp
Delkursen behandlar svenska språkets struktur. Språkstrukturen på olika nivåer
studeras genom analys och beskrivning av ord, fraser, satser och syntax. Kunskaperna
i språkstruktur sätts in i ett didaktiskt sammanhang genom olika problematiseringar
och tillämpningar för undervisningssammanhang.
Delkurs 3. Litteraturhistorisk introduktion, 7,5 hp
Delkursen behandlar viktiga drag i litteraturhistoriska epoker. Ett urval centrala texter
från antiken till det moderna genombrottet studeras. Delkursen belyser litteraturens
roll i de antika, medeltida samt tidigmoderna samhällena, varvid litteraturens
förhållande till olika historiska samhällstyper, idéströmningar och estetiska traditioner
belyses.
Skolans litteraturundervisning och litterära kanon genom tiderna diskuteras.
Delkursen fördjupar resonemang kring litteraturdidaktiska frågeställningar. Studenten
utvecklar successivt sin kunskap om relevant terminologi och metod. Relationen
författare-text-läsare diskuteras.
Delkurs 4. Språklig variation i muntliga och skriftliga genrer, 7,5 hp
Delkursen bygger vidare på innehållet från delkurs 1 och 2. Den introducerar
samtalsanalys, inklusive grundläggande fonetiska aspekter. Kursen ger övning i att
analysera muntliga texter från ett retoriskt perspektiv. De studerande analyserar såväl
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formella som informella muntliga texter i och utanför skolans värld. Studenterna får
genom olika analyser fördjupa sin kunskap både om skriftliga texter i allmänhet och
specifikt om elev- och lärobokstexter samt deras relation till genrer utanför skolan.
Kursens innehåll kopplas både till aktuell textforskning och till bedömning av
elevtexter.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och övningar
såväl enskilt som i grupp.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras dels genom en skriftlig hemtentamen med analysuppgifter, dels
genom en skrivuppgift med fokus på den egna skriftliga förmågan.
Delkurs 2 examineras genom en skriftlig salstentamen.
Delkurs 3 examineras genom en skriftlig salstentamen och två workshoppar.
Delkurs 4 examineras genom en skriftlig hemtentamen med analysuppgifter
salstentamen och två workshoppar.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
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 hel kurs krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst
22,5 högskolepoäng. Betygskriterier framgår av separat dokument.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ÄSVA11.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Delkursernas namn på engelska:
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1. Language and Text Worlds – An Introduction
2. The Structure of Swedish
3. Introduction to the History of Literature
4. Language Variation in Spoken and Written Genres
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Prov/moment för kursen ÄSVD01, Svenska 1
Gäller från H16
1601 Språk- och textvärldar - en introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Svenska språkets struktur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Litteraturhistorisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Språklig variation i muntliga och skriftliga genrer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

