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Kunskap och förståelse: 
-	redogöra för svenska språkets utveckling och förändring från runtid till nutid
-	redogöra för teorier om skrivande och olika skrivdidaktiska förhållningssätt i olika genrer
-	redogöra för olika litteraturvetenskapliga teorier och metoder.
 
Färdighet och förmåga:
-	tillämpa kunskaper om språkförändringsfenomen på nutida språkförändringar
-	analysera skolskrivandet som aktivitet i relation till annat skrivande i olika kontexter och
genrer
-      tillämpa olika teoretiska analysmetoder på skönlitterära verk.
-	visa en utvecklad förmåga till genrespecifika textanalyser
-      presentera ett vetenskapligt innehåll i en relevant vetenskaplig genre som följer gällande
normer för språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig text vad gäller textstruktur, språk och
formalia
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-	analysera språkhistoriska källtexter
-	jämföra och kritiskt granska processorienterat skrivande, genreskrivande och multimodala
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aspekter inom skrivforskning utifrån didaktiska perspektiv
-	jämföra och granska olika litteraturvetenskapliga analysmetoder.
-	granska de litterära verkens funktion i ett samhällsperspektiv samt belysa förhållandet mellan
litteraturen och läsaren utifrån ett didaktiskt perspektiv.

Kursens innehåll I kursens språkvetenskapliga del behandlas inledningsvis svenska språkets historia och
utveckling från runtid till 2000-talet. Huvudepokerna i svenskans historia identifieras genom
textstudier. En introduktion ges till olika förklaringsmodeller för språks förändring i tid och
rum. Dessutom behandlas främst sociala och interaktionistiska, men också kognitiva, teorier
om skrivande på ett första- respektive andraspråk, liksom historiska och ämnesdidaktiska
aspekter på skrivande, genrer och texttyper inom och utanför skolan.
I kursens litteraturvetenskapliga del ges en fördjupning i teoretiska perspektiv och
metodstudier utifrån olika samhälleliga perspektiv. Till detta kommer en bred orientering av
ämnesdidaktiska aspekter på litteraturdidaktik. Den textanalytiska färdigheten uppövas genom
de teoretiska och metodologiska analysverktygen. I den litteraturdidaktiska delen belyses och
diskuteras alltifrån frågor om litteraturens samhälleliga funktion till frågor som rör
förhållandet mellan litteraturen och den unga läsaren i dagens skola.

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper 60 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) inklusive 15 hp VFU, samt 60 hp i ett
undervisningsämne och 60 hp i det andra undervisningsämnet.

Examinationsform Hemtentamina samt muntliga och skriftliga uppgifter. 

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Svenskan från runtid till nutid 7,5 hp Betyg: AF

0020   Skrivande och skrivteorier 7,5 hp Betyg: AF

0030   Litteraturvetenskaplig fördjupning 7,5 hp Betyg: AF

0040   Litteraturdidaktik 7,5 hp Betyg: AF


