
KURSPLAN

Kurskod: SVD100

Svenska för ämneslärare: Den språkande människan, 7,5 hp
Swedish for Teachers: Learning and Literacy, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-09-10
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för innehållet i de nationella styrdokument som är relevanta för 
svenskämnet samt problematisera den ämnes- och kunskapssyn som kommer till 
uttryck i dessa,

2. belysa den historiska utveckling skolämnet svenska genomgått samt diskutera 
ämnets innehåll, samhällsrelevans, nuvarande konstruktion och debatt,

3. diskutera och problematisera läs- och skrivprocessen i ett utvecklingsperspektiv,
4. använda grundläggande litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga och didaktiska 

begrepp vid analys av texter och språkliga praktiker.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• hemtentamen (lärandemål 4)
• individuell processkrivningsuppgift i studiegruppen (lärandemål 3)
• seminarium med individuella skriftliga inlämningar (lärandemål 1-4)

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

Kursens innehåll
I kursen belyses och diskuteras språkets och litteraturens olika dimensioner läsa, skriva, tala 
och lyssna. Fokus vilar på språkande i olika genrer och i form av olika praktiker som 
medlemmarna i en kultur lär sig delta i. Vidare problematiseras sambanden mellan 
kommunikation, verklighetsuppfattning och lärandeprocesser i och utanför skolan i relation 
till studentens framtida yrkesroll.
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KURSPLAN

Kurskod: SVD100

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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