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Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse:
-	beskriva och förklara svenska språkets utveckling från runsvensk till nysvensk tid på
fonologisk, ortografisk, lexikal, morfologisk, syntaktisk och stilistisk nivå
-	redogöra för språkliga särdrag i svenska, danska och norska i jämförelse med varandra
-	redogöra för teoretiska och metodiska aspekter av språkvård och språkpolitik i relation till
språknormer och -attityder
-	redogöra för centrala textanalytiska begrepp
-	redogöra för centrala språkvetenskapliga teorier och metoder.
 
Färdighet och förmåga:
-	återge ett vetenskapligt innehåll med ett relevant akademiskt skriftspråk
-	presentera sin kunskap i text med referenshantering och övriga formalia som följer gällande
normer för språkvetenskaplig text
-	läsa och tolka äldre svenska texter från runsvensk till nysvensk tid samt samtida texter på
danska och norska
-	diskutera valda historiska och aktuella språkriktighetsfrågor och svenskans ställning ur ett
nationellt och internationellt perspektiv
-	analysera skrivna och visuella texter utifrån relevanta textanalytiska perspektiv
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-	planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie utifrån ett givet ämne.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-	förklara och jämföra språkliga strukturer i texter från runsvensk till nysvensk tid
-	reflektera över standardspråksbegreppet, språkriktighet och förhållandet mellan norm och
bruk
-	diskutera texters roll och funktion ur ett samhälleligt perspektiv
-	kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga texter med avseende på form,
struktur och innehåll.

Kursens innehåll Kursen består av fyra delmoment.
 
Moment 1, Svensk språk- och stilhistoria med en utblick mot danska och norska, 7,5 hp
I momentet behandlas svenskans språk- och stilhistoriska utveckling, från runtid till samtid,
varvid kopplingen till nusvenskan beaktas. Det svenska förrådet av ortnamn och personnamn
berörs, liksom huvuddragen i de svenska dialekterna samt i våra grannspråk danska och
norska.
 
Moment 2, Perspektiv på språkvård och språknormer, 7,5 hp
Under momentet diskuteras standardspråksbegreppet och förhållandet mellan norm och bruk.
Vidare behandlas attityder till språkförändring och språklig variation, där engelskans
inflytande och svenskans ställning inom EU utgör centrala frågor. Under momentet diskuteras
också valda historiska och aktuella språkriktighetsfrågor.
 
Moment 3, Textanalys, 7,5 hp
I momentet behandlas textanalytiska perspektiv. Skrivna och visuella texters roll och funktion
diskuteras ur ett samhälleligt perspektiv. I momentet ges verktyg för att kunna analysera
texter i olika genrer ur ett språkvetenskapligt perspektiv.
 
Moment 4, Språkvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp
I momentet behandlas centrala språkvetenskapliga teorier och forskningsområden. Vidare
tränas färdighet i akademiskt skrivande genom att studenten genomför och presenterar en
språkvetenskaplig undersökning utifrån ett givet ämne.
 

Undervisning Seminarier och föreläsningar

Förkunskaper Svenska språket 1-30 hp eller motsvarande

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   Svensk språk- och stilhistoria med en utblick
mot danska och norska

7,5 hp Betyg: AF

0020   Perspektiv på språkvård och språknormer 7,5 hp Betyg: AF

0030   Textanalys 7,5 hp Betyg: AF

0040   Språkvetenskapliga perspektiv 7,5 hp Betyg: AF


