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Svenska för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I, 15 hp

Swedish for Teachers: Language Structure and Use I, 15 HE credits
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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten utifrån bruks- och strukturperspektiv ska få inblick i de olika
delområden som tillsammans utgör universitetsämnet svenska språket. Kursens mål är vidare
att studenten ska kunna omsätta dessa kunskaper i en reflektion över grund- och
gymnasieskolans svenskämneskonceptioner.
Kursens lärandemål:
Efter kursen ska studenten kunna:
1.
diskutera, analysera och problematisera språkanvändning i olika sociala kontexter
2.
hantera grammatik som analytiskt redskap och som ämne för egen undervisning
3.
göra enklare språkvetenskapliga undersökningar
4.
diskutera olika språkteoretiska perspektiv
5.
utforma undervisning så att eleverna får explicit stöd i sin språkutveckling
6.
utveckla ett metaspråk för att ur bruks- och strukturperspektiv kunna tala om språk i
klassrummet

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A med lägst betyg G eller
motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- salstentamen (lärandemål 2)
- salstentamen med tillgång till kurslitteratur (lärandemål 1, 4, 6)
- uppsats (i par) som även presenteras muntligt (lärandemål 3, 6)
- muntliga presentationer i grupp (lärandemål 5, 6)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsvariation 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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