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Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- förstå betydelsen av ett metaspråk vid analys av språk och litteratur
- förstå betydelsen av språklig variation på individ- och samhällsnivå
- visa grundläggande insikter i litterära genrers berättarstruktur
- visa grundläggande insikter i användandet av didaktiska perspektiv på litterära texter.
 
Färdighet och förmåga:
- jämföra olika beskrivningsmodeller för texter
- språkligt analysera olika texter på fonologisk, morfologisk, syntaktisk, textlingvistisk och
multimodal nivå
- analysera muntlig produktion
- analysera och tolka litterära texter och genrer från olika tider
- presentera sin kunskap både muntligt och skriftligt med god struktur
- visa språklig säkerhet i tal och skrift.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SVG012&revisionId=5163&lang=sv
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- reflektera över det didaktiska värdet av ett metaspråk i arbete med elevers språk- och
kunskapsutveckling
- kontextualisera teoribildningar om litteratur och litterära genrer 
- problematisera användningen av litterära texter i klassrummet utifrån perspektiv som rör
mångkultur, etnicitet, klass, makt och genus
- didaktiskt granska språkliga koder och litterära uttryck i och utanför skolan.

Kursens innehåll Kursens inledande del är språkvetenskapligt orienterad. Här diskuteras vikten av att som
lärare kunna hantera ett metaspråk för svenska språkets struktur från fonologisk till
multimodal nivå. Språklig variation studeras och attityder till variation analyseras främst ur
perspektiv som rör sociala, åldersbundna och könsmässiga drag i en flerspråkig
samhällskontext.
 
Nyare och äldre litterära verk och genrer studeras. Teman i litterära genrer och genrernas
historiska, politiska och sociala sammanhang studeras med fokus på mångkulturella och
identitetsskapande perspektiv.
 
Stor vikt läggs vid att diskutera och arbeta med didaktiska perspektiv på språk- och
litteraturundervisningen.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
(områdesbehörighet 6c/A6c).

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Svenska språkets struktur och utveckling 7,5 hp Betyg: AF

0020   Språklig variation i tal och skrift 7,5 hp Betyg: AF

0030   Introduktion till litteraturstudiet 7,5 hp Betyg: AF

0040   Epik och didaktiska perspektiv på
litteraturundervisningen

7,5 hp Betyg: AF


