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Grundnivå, S0054P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Svenska Svenska/nordiska språk

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat

med språkvetenskapliga begrepp beskriva det svenska språkets struktur•
med stöd i sin samlade kunskap om svenska språkets struktur analysera elevtexter i ett utvecklingsperspektiv 
ur såväl ett första- respektive andraspråksperspektiv

•

redogöra för och tillämpa kunskap om litteraturdidaktik•
med användning av adekvat litteraturvetenskaplig terminologi analysera olika slags skönlitterära och andra 
fiktionstexter med fokus på unga läsare

•

argumentera för och diskutera användning av skönlitterära texter och andra fiktionstexter i skolans 
svenskämne 

•

Kursinnehåll
Moment 1: Svenska språkets struktur 7,5 hp

Momentet syftar till att lärarstudenten tillägnar sig kunskaper om svenska språket som system och visa hur denna 
kunskap kan tillämpas för att stödja elevers språkutveckling. Inom momentet behandlas svenska språkets struktur 
med fokus på morfologiska, syntaktiska och lexikala perspektiv. Studenterna diskuterar och analyserar skillnader i 
språkanvändning utifrån ett första- respektive andraspråksperspektiv. Med utgångspunkt i kunskaper om svenska 
språkets grammatiska regelsystem analyserar studenterna språket i elevers textproduktion samt med fokus på hur 
stödet för elevers fortsatta språkutveckling kan utformas. Språkvårdsfrågor behandlas också i momentet. 
Grammatikens roll i skolan diskuteras.

 

Moment 2: Litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och texter för unga läsare, 7,5 hp

Momentet syftar till att lärarstudenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om centrala litteraturvetenskapliga 
inriktningar, litteraturvetenskaplig terminologi och litteraturdidaktik. I momentet läses och analyseras såväl 
skönlitterära texter som andra fiktionstexter med fokus på unga läsare. Vidare diskuteras texters värde och deras 
funktioner för unga läsare och i skolans svenskämne. Identitet, genus, etnicitet och andra värdegrundsfrågor med 
bäring på identitet uppmärksammas. 
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt lektioner med både individuella och gemensamma 
uppgifter.

Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett 
individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar 
ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, 
reflektioner, tolkningar och perspektiv. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1 examineras i en skriftligt examinationsuppgift som fokuserar på svenska språkets struktur. Den andra 
examinationen består av en kursuppgift där studenten analyserar autentiska elevtexter och tillämpar sina kunskaper 
vad gäller språkvetenskaplig terminologi och svenska språkets struktur.

Moment 2 examineras i en skriftlig analysuppgift av skönlitterär och/eller annan fiktionstext för unga läsare samt i 
muntliga litteraturseminarier.

Samtliga examinationer bedöms individuellt. 

Övergångsbestämmelser
Kursen S0054P motsvarar kursen S0039P

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Obligatoriska kursuppgifter U G VG * 3 Obligatorisk V19

0003 Skriftlig analysuppgift U G VG * 3 Obligatorisk V19

0004 Muntliga litteraturseminarier U G VG * 4,5 Obligatorisk V19

0006 Skriftlig examinationsuppgift U G VG * 4,5 Obligatorisk V23
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