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Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskaper och förståelse
•	kunskaper i språksociologi, nutida språklig variation och flerspråkighet
•	grundläggande kunskap om danska och norska samt teoretisk kunskap om de övriga språken
i det geografiska Norden
•	fördjupad kunskap om villkor för och utveckling av skrivande i olika miljöer på ett första-
respektive andraspråk
•	planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie utifrån en frågeställning inom
ämnesområdet Svenska i form av en vetenskaplig uppsats
 
Färdigheter och förmågor
•	kunna tillämpa sociolingvistiska analysmetoder för att redogöra för betydelsen av språklig
variation på individ- och samhällsnivå
•	diskutera grannspråksförståelse utifrån nyare forskning
•	förmåga att analysera och bedöma elevtexter och utifrån dessa föra ett resonemang om
språkriktighet
•	planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie utifrån en frågeställning inom
ämnesområdet svenska i form av en vetenskaplig uppsats
•	försvara sitt eget vetenskapliga arbete samt fullgöra en opposition i samband med



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

uppsatsseminarium
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•	kritiskt reflektera kring språklig variation utifrån samhälleliga strukturer
•	föra en vetenskaplig diskussion kring grannspråksförståelse
•	förhålla sig vetenskapligt till de verktyg som står till buds för bedömning och analys av
texter skrivna av och för unga 
•	kritiskt granska och diskutera vetenskapliga uppsatser utifrån dess form, struktur och innehåll
 

Kursens innehåll Svenska språket 31-60 hp består av fyra moment. Moment 1 ger kunskaper i språksociologi
och sociolingvistiska analysmetoder. Moment 2 behandlar danska och norska och övriga
språk i Norden. Moment 3 ger kunskaper om villkor för skrivande samt kunskaper om analys
och bedömning av texter ur ett språkriktighetsperspektiv. I moment 4 skriver studenten och
försvarar en vetenskaplig uppsats.
 

Undervisning Seminarier och föreläsningar

Förkunskaper Svenska språket A 30 hp/Nusvenska A

Examinationsform Skriftlig
 
Momenten erbjuder dels ordinarie tentamina (enligt de examinationsformer som anges ovan)
samt två möjligheter till omtentamina. Ytterligare möjligheter att tentera erbjuds nästa gång
kursen ges. 

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

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Språksociologi och tvåspråkighet 7,5 hp Betyg: AF

0020   Språken i Norden 7,5 hp Betyg: AF

0030   Ungas skrivande och skrivutveckling 7,5 hp Betyg: AF

0040   Uppsats 7,5 hp Betyg: AF


