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Beslut
Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-01-23.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 
Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan 
samt Svenska i mångfaldens skola III, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

TASA Tal och samtal 7.5

LII1 Litteraturens historia 1 7.5

LIH2 Litteraturens historia 2 7.5

FÄLT Fältarbete 7.5

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupning inom ämnesområdena svenska språket och litteraturvetenskap. Studenten läser fyra 
delkurser om 7,5 hp inom ämnesområdena.



Delkurs 1, Tal och samtal, 7,5 hp



Provkod: TASA



Delkursen ger en introduktion till teori och metod för analys av tal och samtal. Bearbetning och analys av tal 
och/eller samtal ingår. Under delkursen fokuseras särskilt samtal och tal i klassrum och analys av dessa 
(samtalsanalys och retorisk analys).



Delkurs 2, Litteraturens historia 1, 7,5 hp 
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Provkod:LIH1



Delkursen ger en kronologisk orientering i huvudsakligen den västerländska litteraturens historia och dess 
utvecklingslinjer från antiken till och med upplysningen, med nedslag även i global litteratur. Intertextuella 
och tematiska relationer mellan litteratur från olika epoker belyses, samt texternas användbarhet för att

förstå olika tidsperioder och miljöer i undervisningssammanhang. 



Delkurs 3, Litteraturens historia II, 7, 5 hp 



Provod:LIH2



Delkursen ger en kronologisk orientering i huvudsakligen den västerländska litteraturens historia och dess 
utvecklingslinjer från förromantiken till våra dagar, med nedslag även i global litteratur. Intertextuella och 
tematiska relationer mellan litteratur från olika epoker belyses, samt texternas användbarhet för att förstå 
olika tidsperioder och miljöer i undervisningssammanhang.



Delkurs 4: Fältarbete, 7,5 hp



Delkursen behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med ett vetenskapligt arbete.

Delkursen innebär att studenterna genomför ett språkvetenskapligt fältarbete med relevans för 
lärarprofessionen. Ämnet väljs i samråd med examinator i anslutning till det teoretiska innehållet i tidigare 
kurser. Fältarbetet redovisas i en uppsats som behandlas i seminarieform.








Förväntade studieresultat
Delkurs 1, Tal och samtal, 7,5 hp



Provkod: TASA



För godkänt på delkursen ska studenten kunna:



- redogöra för teoretiska perspektiv på samtal

- analysera tal utifrån retorisk modell

- analysera samtal utifrån samtalsanalystisk metod

- diskutera olika sorters samtal och deltagande i klassrumsinteraktion

- planera undervisning om tal och samtal



Delkurs 2, Litteraturens historia 1, 7,5 hp 



Provkod:LIH1



För godkänt på delkursen ska studenten kunna:



- redogöra för de stora litteraturhistoriska utvecklingslinjerna från antiken till och med upplysningen

- belysa och kommentera litterära texter från de behandlade perioderna i deras konstnärliga och historiska

kontexter

- diskutera och problematisera litteraturhistoriska framställningar



Delkurs 3, Litteraturens historia II, 7, 5 hp 



Provod:LIH2



För godkänt på delkursen ska studenten kunna:



- redogöra för de stora litteraturhistoriska utvecklingslinjerna från förromantiken till nutid

- belysa och kommentera litterära texter från de behandlade perioderna i deras konstnärliga och historiska 
kontexter

- diskutera och problematisera litteraturhistoriska framställningar
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Delkurs 4:



- genomföra en liten språkvetenskaplig undersökning

- presentera undersökningen enligt aktuella normer för vetenskaplig text

- granska och diskutera språkvetenskapliga undersökningar inom området svenska.

Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Under delkurs 4 ges även handledning i grupp. 




Det är obligatorisk närvaro vid muntliga redovisningar på delkurs 1 Tal och samtal och 4 Fältarbete, 60% 
närvaro för övrigt.



För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom en skriftlig hemtentamen, skriftlig redovisning av bearbetat material samt 
gruppuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt under delkursens gång (en gemensam redovisning för 
gruppen).



Delkurs 2 och 3 examineras genom muntlig presentation av vald kurslitteratur under delkursernas gång och 
skriftlig hemtentamen.



Delkurs 4 examineras genom författande och försvar av en uppsats samt genom en oppositionsuppgift. 





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 att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyg E på samtliga delkurser samt fullgjorda 
obligatorier, dvs obligatorisk närvaro vid muntliga redovisningar på delkurs 1 Tal och samtal och 4. 
Fältarbete, 60% närvaro för övrigt. Alla inlämningsuppgifter och hemtentamen måste dessutom vara 
godkända. Hemtentamen och inlämningsuppgifter som lämnas in för sent bedöms ej. Studenter hänvisas 
då till omprov.



Studenter med otillräcklig närvaro måste gå om delkursen. Dock kan, om särskilda skäl föreligger, 
examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss 
obligatorisk undervisning; studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. 



För godkänt resultat på delkurserna krävs att skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen samt uppsats har 
en tydligt urskiljbar disposition och är formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk 
sakprosa och språkriktighet. 



Som slutbetyg på hela kursen sätts ett medelvärde av delkursernas betyg i förhållande till poängtalet. 
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Student som erhållit betyg Fx och F hänvisas till omprov.



e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande 
som fått betyget F eller Fx två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator 
utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till 
institutionsstyrelsen. Examination erbjuds normalt två gånger per termin för delkurs 1-3. Ett 
examinationstillfälle per termin erbjuds på delkurs 4.

 

f. Komplettering av betyget Fx på inlämningsuppgifter och hemtentamen till betyget E medges i delkurs 1 
enligt lärarens anvisningar om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in 
inom 10 dagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Om kompletteringen inte godkänns 
efter ett försök eller inte lämnas in i tid kvarstår betyget Fx och studenten hänvisas till omprov. Möjlighet 
till komplettering av betyget Fx medges ej på övriga delkurser. 

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt punkt e ovan.


Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och

godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt
Institutionen för svenska och flerspråkighet är kursansvarig. Delkurs 1 och 4 ges av Institutionen för svenska 
och flerspråkighet och delkurs 2 och 3 ges av Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Kurslitteratur
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig på ansvarig institutions webbplats senast en månad före kursstart.
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