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Kunskap och förståelse:
- redogöra för svenska språkets utveckling och förändring från runtid till nutid
- redogöra för språkliga särdrag i svenska, danska och norska i jämförelse med varandra
- visa fördjupad kunskap om litteraturvetenskapliga respektive språkvetenskapliga teorier och
metoder
- visa fördjupad kunskap om ämnesdidaktisk forskning.
 
Färdighet och förmåga:
- analysera svenska språkhistoriska källtexter med utgångspunkt i tidstypiska och
genretypiska drag
- analysera danska och norska nutida texter ur ett språkligt perspektiv
- självständigt analysera relationen mellan frågeställning, teori och metod i språkvetenskaplig
och ämnesdidaktisk forskning
- självständigt tillämpa litteraturvetenskaplig teori och metod
- tillämpa teoretiska didaktiska perspektiv på skönlitteratur
- uppvisa ökad säkerhet i muntlig framställning
- presentera ett vetenskapligt innehåll i en relevant vetenskaplig genre som följer gällande
normer för språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig text vad gäller textstruktur,
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språkbehandling och formalia.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- resonera om nutida språkförändringar i relation till teorier om språkförändring och i
jämförelse med historiska språkförändringsfenomen
- resonera om språkhistoria ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- kritiskt förhålla sig till och granska litteraturvetenskapliga respektive språkvetenskapliga
teorier och analysmetoder
- självständigt reflektera över de litterära verkens funktion sett ur olika samhällsperspektiv
- problematisera förhållandet mellan litteraturen och läsaren utifrån didaktiska perspektiv.

Kursens innehåll I kursen vidgas det litterära perspektivet genom läsning av verk ur världslitteraturen.
Litteraturens samhällsrelevans och litteraturens roll för unga läsare diskuteras. Svenska
språkets historia och särdrag i danskan och norskan studeras. Kunskap om språkvetenskaplig
teori och metod fördjupas genom analys av forskning inom olika språkvetenskapliga
områden. Kursens litteraturvetenskapliga respektive språkvetenskapliga fördjupande moment
lägger grunden för examensarbetet i svenska med didaktiskt perspektiv.
 
Moment 0010, Svenskan från runtid till nutid med en utblick mot danska och norska 7,5 hp
I momentet studeras svenska språkets historia och utveckling från runtid till 2000-talet.
Huvudepokerna i svenskans historia belyses genom textstudier. Danskans och norskans
särdrag studeras i jämförelse med svenskan.
 
Moment 0020, Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp
I momentet behandlas språkvetenskaplig teori och metod. Studenten gör en
forskningsöversikt om ett valt område inom språkvetenskap. I översikten analyseras
relationen mellan frågeställning, teori och metod.
 
Moment 0030, Litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk fördjupning 15 hp
Momentet bygger vidare på litteraturstudier i föregående kurser och utvecklar förtrogenheten
med litteraturvetenskaplig metodik och forskning. Litteraturvetenskapliga teorier och metoder
tillämpas i analysarbete med skönlitterära texter. I momentet ges en större förtrogenhet med
litteraturdidaktisk metodik och forskning. I momentet läses romaner ur världslitteraturen ihop
med avhandlingar och artiklar som rör den senaste forskningen inom litteraturdidaktik. Frågor
om litteraturens samhällsrelevans står i centrum, liksom reflektion över marginaliserade eller
förtryckta gruppers livsförutsättningar. I momentet fördjupas, belyses och diskuteras alltifrån
frågor om litteraturens samhälleliga funktion till frågor som rör förhållandet mellan
skönlitteraturen och den unga läsaren i dagens skola. Under momentet vidareutvecklas
muntliga färdigheter. I momentet författas en mindre litteraturvetenskaplig uppsats. Den
textanalytiska färdigheten uppövas genom användandet av teoretiska och metodologiska
analysverktyg. Momentet innebär en övning i litteraturvetenskapligt skrivande.

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 Skriftlig och muntlig examination

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   Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp Betyg: AF

0030   Litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk
fördjupning

15 hp Betyg: AF


