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Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
-redogöra för förutsättningar för läsande och skrivande i vår samtid ur ett individuellt och ett
samhälleligt perspektiv
-redogöra för centrala begrepp med koppling till text, genre och multimodalitet
-definiera, förklara och exemplifiera grammatiska begrepp på fonologisk, morfologisk,
syntaktisk och semantisk nivå
-redogöra för hur svenskans syntax skiljer sig från några andra språks syntax
-redogöra för nutida språklig variation på individ- och samhällsnivå inom det flerspråkiga
språksamhället Sverige
-beskriva och förklara språkets identitetsskapande funktioner
-redogöra för olika synsätt på skrivande och talande
Färdighet och förmåga
-återge ett vetenskapligt innehåll med ett relevant akademiskt skriftspråk
-identifiera och analysera faktorer som styr förutsättningarna för läsande och skrivande i vår
samtid
-tillämpa centrala begrepp med koppling till text, genre och multimodalitet
-urskilja, analysera och benämna grammatiska strukturer på fonologisk, morfologisk,
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

syntaktisk och semantisk nivå
-använda ordböcker för att söka svar på frågor om ortografi, morfologi och syntax
-tillämpa sociolingvistiska metoder för att analysera språklig variation på individ- och
samhällsnivå
-skriftligt och muntligt kunna presentera retoriskt välfungerande texter i några vanliga genrer
-omsätta relevant respons i egen muntlig och skriftlig produktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-reflektera över hur olika förutsättningar för läsande och skrivande inverkar på möjligheterna
till kommunikation och kunskapsutveckling för individer och på samhällsnivå
-analysera och jämföra olika slags texter med avseende på språkets struktur på morfologisk,
lexikal, syntaktisk och semantisk nivå
-kritiskt reflektera över språklig variation och språkets identitetsskapande funktioner utifrån
samhälleliga strukturer
-ta ställning till hur skriftliga och muntliga texter kan anpassas efter mottagare och genre

Kursens innehåll

Kursen består av fyra delmoment.
Moment 1, Läsande och skrivande på individ-och samhällsnivå, 7,5 hp
I momentet belyses förutsättningar för läsande och skrivande i vår samtid. Digitaliseringens
inverkan på texthantering i yrkes- och samhällsliv och på individens läsande och skrivande
behandlas. I momentet behandlas också centrala begrepp med koppling till text, genre och
multimodalitet.
Moment 2, Svenska språkets struktur, 7,5 hp
I momentet behandlas det svenska språkets struktur: fonologi, morfologi, syntax och
semantik. Dessutom berörs typologisk och genetisk klassifikation av svenska och några andra
språk.
Moment 3, Sociolingvistik och flerspråkighet, 7,5 hp
I momentet ges en introduktion till teorier, metoder och forskningsfrågor inom
sociolingvistiken. Språklig variation på individ- och samhällsnivå behandlas, liksom
språkförändring, språkattityder och flerspråkighet. I momentet behandlas också språkets
identitetsskapande funktioner.
Moment 4, Skriftlig och muntlig produktion, 7,5 hp
I momentet behandlas såväl muntliga som skriftliga texter. Kunskaper om centrala begrepp
kopplade till text och genrer fördjupas genom egen skriftlig och muntlig produktion.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Skriftlig och muntlig

Betyg

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

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Läsande och skrivande på individ- och
samhällsnivå

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Svenska språkets struktur

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Sociolingvistik och flerspråkighet

7,5 hp

Betyg: AF

0040 Skriftlig och muntlig produktion

7,5 hp

Betyg: AF
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