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Beslut
Denna kursplan är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-07.

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

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

SVEN Svenskans fonologi och grammatik 6

Kursens innehåll
Kursen behandlar svenskans fonologiska, morfologiska och syntaktiska system i kontrastivt perspektiv, med 
uppmärksamhet på tal- och skriftspråksutveckling hos grundskolelever i första- och 
andraspråksperspektiv.


Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:



- redogöra i grova drag för viktiga egenskaper hos svenskans fonologiska system och för principerna för 
stavning i svenskan



- redogöra översiktligt för viktiga drag i svenskans morfologi och syntax



- utföra enkla grammatiska analyser i autentiska exempel på tal och texter av barn i grundskolan utifrån ett 
elementärt didaktiskt, utvecklings-, andraspråks- eller genreperspektiv.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom salsskrivning.
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b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:



A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.



d. För att få godkänt betyg krävs att salstentamen är godkänd. 



Skriftliga uppgifter inklusive salstentamen ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt 
grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet.



e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.



Studerande som fått betyget Fx eller F på examination två gånger i rad av en och samma examinator har 
rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande examination, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.



För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett 
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.



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. Dock gäller fortfarande

begränsningarna ovan.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan genomgången och godkänd kurs vars

innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt
Kursen ingår i VAL-projektet i ämnet svenska.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen redovisas i separat bilaga på institutionens webbplats.
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