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Beslut
Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-12-14.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till VAL-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

SVTV Svenskan i tvärspråkligt perspektiv 8

Kursens innehåll
Kursen ger en översiktlig beskrivning av det svenska språksystemet på olika nivåer

(fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik). Beskrivningen riktas mot aspekter

som är viktiga för inlärning och utveckling i fråga om att tala, samtala, skriva och läsa i ett

första- och andraspråksperspektiv. Grammatik studeras både ur ett funktionellt och ett

strukturellt perspektiv. Grammatiska redskap används för analys av elevers språkbruk.

Kursen ger en orientering om det svenska språksamhället och förhållningssätt till

olika talspråkliga varieteter och skriftspråkliga normer behandlas.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- utföra grundläggande analyser av talad och skriven svenska, av relevans för yngre

grundskolebarn, på fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk

nivå

- anlägga ett inlärnings-, utvecklings- och andraspråksperspektiv på sådana analyser

- översiktligt redogöra för det svenska språksamhällets viktigare språk, varieteter,

språkattityder och normbildningsprocesser.


Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro på undervisningen är inte obligatorisk.
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Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras med salstentamen.

b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. 



d. För slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E. 



e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.



Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en 
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.



För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen under aktuell termin. 



f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. 


Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd 
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen redovisas i separat bilaga på institutionens webbplats senast en månad före kursstart. 
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