
KURSPLAN

Kurskod: SNK101

Svenska för ämneslärare: Nordiska språk- och kulturgemenskaper, 7,5 hp
Swedish for Teachers: Language and Culture in the Nordic Countries, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-01-13
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en helhetsförståelse av språk, kultur och 
samhällsförhållanden i de nordiska länderna, tillägna sig kunskaper om de nordiska språkens 
och kulturernas relation till varandra i ett historiskt perspektiv och kunna problematisera 
dessa, samt kunna föra didaktiska resonemang om hur man kan realisera dessa kunskaper i 
undervisning för grundskolans åk 7-9 och gymnasiet. Vidare ska studenten öka sin förmåga 
att använda IKT för lärande.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. beskriva språk, kultur och samhällsförhållanden i de nordiska länderna,
2. beskriva svenskans utveckling översiktligt från äldsta tid till nutid i ett nordiskt 

perspektiv,
3. analysera och reflektera över språkliga förändringar och deras orsaker,
4. redogöra för och värdera olika didaktiska alternativ för undervisning i nordiska 

språk och språkförändring,
5. bruka och värdera något digitalt verktyg för lärande.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A med lägst betyg G eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell hemtentamen (lärandemål 1-3)
• individuellt förberedda muntliga seminarier (lärandemål 1, 4 och 5)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i Kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en helhetsförståelse av språk, kultur och 
samhällsförhållanden i de nordiska länderna, tillägna sig kunskaper om de nordiska språkens 
och kulturernas relation till varandra i ett historiskt perspektiv och kunna problematisera 
dessa, samt kunna föra didaktiska resonemang om hur man kan realisera dessa kunskaper i 
undervisning för grundskolans åk 7-9 och gymnasiet. Vidare ska studenten öka sin förmåga 
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att använda IKT för lärande.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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