
Sida 1 

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. 
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Kurslitteratur
Modul 1

Bellander, Therese  (2014). Digitalt språkbruk – vad är det? En analys av en artonårings
språkliga val. I Ann Boglind, Per Holmberg & Anna Nordenstam (Red.), Mötesplatser –
texter för svenskämnet. (s. 223 - 242). Lund: Studentlitteratur.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2011). Skriva för att lära.
Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval, ca 100 sidor.

Elmfeldt, Johan (2014). Det heliga i svenskämnet: en oåterkallelig reflektion. I Per-Olof
Erixon  (Red.), Skolämnen i digital förändring. En medieekologisk undersökning (s. 203 -
222). Lund: Studentlitteratur.

Englund, Boel & Svensson, Jan Sakprosa och samhälle. I Boel Englund & Per Ledin  (Red.),
Teoretiska perspektiv på sakprosa (s. 61 - 89). Lund: Studentlitteratur.

Holmberg, Per  (2013). Att skriva förklarande text. Text som deltagande i praktiker och
aktiviteter. I Stina Hållsten, Daniel Wojahn & Hanna Sofia Rehnberg (Red.), Text, kontext
och betydelse. Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik (s. 53 - 72). Huddinge:
Södertörns högskola.

Holsanova, Jana (2007). Användares interaktion med multimodala texter. I Britt-Louise
Gunnarsson & Anna-Malin Karlsson (Red.), Ett vidgat textbegrepp (s. 41 - 58). Uppsala:
FUMS: Institutionen för nordiska språk.

Karlsson, Anna-Malin (2006). En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på
skriftanvändning i vanliga yrken. (Småskrift utgiven av Språkrådet.) Stockholm: Norstedts
akademiska förlag. Läses i urval, ca 60 sidor.

Karlsson, Anna-Malin & Strand, Hans (2012). Text i verksamhet: mot en samlad förståelse.
Språk och stil, 22 (1), 110 - 134.

Ledin, Per  (2013). Den kulturella texten: format och genre. Viden om Læsning, (13), 6 - 18.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=M%C3%B6tesplatser+%E2%80%93+texter+f%C3%B6r+svensk%C3%A4mnet.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=M%C3%B6tesplatser+%E2%80%93+texter+f%C3%B6r+svensk%C3%A4mnet.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skriva+f%C3%B6r+att+l%C3%A4ra.+Skrivande+i+h%C3%B6gre+utbildning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skriva+f%C3%B6r+att+l%C3%A4ra.+Skrivande+i+h%C3%B6gre+utbildning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skol%C3%A4mnen+i+digital+f%C3%B6r%C3%A4ndring.+En+medieekologisk+unders%C3%B6kning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Teoretiska+perspektiv+p%C3%A5+sakprosa
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Text%2C+kontext+och+betydelse.+Sex+nordiska+studier+i+systemisk-funktionell+lingvistik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Text%2C+kontext+och+betydelse.+Sex+nordiska+studier+i+systemisk-funktionell+lingvistik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Ett+vidgat+textbegrepp
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=En+arbetsdag+i+skriftsamh%C3%A4llet.+Ett+etnografiskt+perspektiv+p%C3%A5+skriftanv%C3%A4ndning+i+vanliga+yrken
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=En+arbetsdag+i+skriftsamh%C3%A4llet.+Ett+etnografiskt+perspektiv+p%C3%A5+skriftanv%C3%A4ndning+i+vanliga+yrken


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. 

Nord, Andreas  Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande. En forskningsöversikt. Rapporter
från Språkrådet 7. sidor: 44

Nord, Andreas & Sörlin, Marie (2017). Med vardagens eller myndighetens ord? Ordval och
kategoriseringar i offentliga e-servicemöten mellan enskilda och myndigheter. I Svenskans
beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016
(s. 255 - 269). Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket.

Nyström Höög, Catharina, Söderlundh, Hedda & Sörlin, Marie (2012). Myndigheterna har
ordet. Om kommunikation i skrift. Stockholm: Norstedts: Språkrådet. sidor: 175

Parmenius Svärd, Suzanne (2008). Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om
skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. Malmö: Malmö Studies in
Educational Sciences No 42. Läses i urval, ca 50 sidor.

Sörlin, Marie & Söderlundh, Hedda (2014). Myndighet och privatpersoner i dialog på
Facebook. En analys av positioneringar och receptionsroller på Försäkringskassans
Facebooksida Förälder. I Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid trettiotredje
sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. (s. 459 - 469).
Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

Material om ytterligare maximalt 100 sidor kan tillkomma.

Modul 2

Andersson, Lars-Gunnar  (2001). Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber. sidor:
95

Josefsson, Gunlög (2009).  (2009), Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar
med facit och kommentarer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. sidor: 205

Josefsson, Gunlög (2009).  Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. 2. uppl. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 252

Svenska Akademien (2017). Svenska Akademiens ordböcker. Stockholm: Svenska
Akademien. Tillgängliga på https://svenska.se/

Artiklar om ytterligare maximalt 50 sidor kan tillkomma.

Modul 3

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2013). ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av
språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg
(Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 369 - 396). 2.
uppl. Lund: Studentlitteratur.

Börestam, Ulla & Lena Huss (2001). Språkliga möten – tvåspråkighet och kontaktlingvistik.
Lund: Studentlitteratur. sidor: 115

Hyltenstam, Kenneth (1999). Begreppen språk och dialekt – om meänkielis utveckling till ett
eget språk. I Kenneth Hyltenstam (Red.), Sveriges sju inhemska språk: Ett
minoritetsspråksperspektiv (s. 98 - 134). Lund: Studentlitteratur.

Ledin, Per & Lyngfeldt, Benjamin (2013). Olika hen-syn. Om bruket av "hen" i bloggar,
tidningstext och studentuppsatser. Språk och stil,  23, 142 - 174.

Milani, Tommaso M. (2013). Språkideologiska debatter i Sverige. I Kenneth Hyltenstam &
Inger Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s.
343 - 369). 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Milles, Karin (2013). En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av hen. Språk
och stil, 23, 107 - 140.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Klarspr%C3%A5ksarbete+och+yrkeslivsskrivande.+En+forsknings%C3%B6versikt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenskans+beskrivning+35.+F%C3%B6rhandlingar+vid+trettiofemte+sammankomsten.+G%C3%B6teborg+11%E2%80%9313+maj+2016
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenskans+beskrivning+35.+F%C3%B6rhandlingar+vid+trettiofemte+sammankomsten.+G%C3%B6teborg+11%E2%80%9313+maj+2016
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Myndigheterna+har+ordet.+Om+kommunikation+i+skrift
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Myndigheterna+har+ordet.+Om+kommunikation+i+skrift
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skrivande+som+handling+och+m%C3%B6te+%E2%80%93+gymnasieelever+om+skrivuppgifter%2C+tidsvillkor+och+bed%C3%B6mning+i+svensk%C3%A4mnet
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skrivande+som+handling+och+m%C3%B6te+%E2%80%93+gymnasieelever+om+skrivuppgifter%2C+tidsvillkor+och+bed%C3%B6mning+i+svensk%C3%A4mnet
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenskans+beskrivning+33.+F%C3%B6rhandlingar+vid+trettiotredje+sammankomsten+f%C3%B6r+svenskans+beskrivning.+Helsingfors+den+15%E2%80%9317+maj+2013.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenskans+beskrivning+33.+F%C3%B6rhandlingar+vid+trettiotredje+sammankomsten+f%C3%B6r+svenskans+beskrivning.+Helsingfors+den+15%E2%80%9317+maj+2013.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5ktypologi+och+spr%C3%A5ksl%C3%A4ktskap
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+%282009%29%2C+Svensk+universitetsgrammatik+f%C3%B6r+nyb%C3%B6rjare.+%C3%96vningar+med+facit+och+kommentarer
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+%282009%29%2C+Svensk+universitetsgrammatik+f%C3%B6r+nyb%C3%B6rjare.+%C3%96vningar+med+facit+och+kommentarer
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+Svensk+universitetsgrammatik+f%C3%B6r+nyb%C3%B6rjare
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+Akademiens+ordb%C3%B6cker
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+som+andraspr%C3%A5k+%E2%80%93+i+forskning%2C+undervisning+och+samh%C3%A4lle
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5kliga+m%C3%B6ten+%E2%80%93+tv%C3%A5spr%C3%A5kighet+och+kontaktlingvistik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sveriges+sju+inhemska+spr%C3%A5k%3A+Ett+minoritetsspr%C3%A5ksperspektiv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sveriges+sju+inhemska+spr%C3%A5k%3A+Ett+minoritetsspr%C3%A5ksperspektiv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+som+andraspr%C3%A5k+%E2%80%93+i+forskning%2C+undervisning+och+samh%C3%A4lle


Sida 3 

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. 

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2015). Introduktion till sociolingvistik. 2. uppl. Lund:
Studentlitteratur. Läses i urval, cirka 250 sidor.

SFS 2009:600 Språklag. Stockholm: Kulturdepartementet. .:.

Stroud, Christopher (2013). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska
begrepp. I Kenneth Hyltenstam, & Inger Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk – i
forskning, undervisning och samhälle (s. 313 - 342). 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Sundgren, Eva (Red.) (2013). Sociolingvistik. 2. uppl. Stockholm: Liber. Läses i urval, ca 250
sidor.

Material om ytterligare maximalt 100 sidor kan tillkomma.

Modul 4

Almström Persson, Gunilla m.fl. (2016). Språk i samspel: Retorik för pedagoger. Aglaktuq.
sidor: 138

Dahl, Alva  (2016). Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser. Stockholm: Morfem.

Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
sidor: 168

Material om ytterligare maximalt 100 sidor kan tillkomma

Referenslitteratur
Modul 1

Agazzi, Birgitta (2015). Nyord i svenskan. Blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra
nytillskott från A till Ö. Språkrådets skrifter 21. Morfem.

Modul 2

Hultman, Tor G. (2010). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Norstedts. sidor: 342

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Introduktion+till+sociolingvistik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5klag
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+som+andraspr%C3%A5k+%E2%80%93+i+forskning%2C+undervisning+och+samh%C3%A4lle
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+som+andraspr%C3%A5k+%E2%80%93+i+forskning%2C+undervisning+och+samh%C3%A4lle
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sociolingvistik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5k+i+samspel+Retorik+f%C3%B6r+pedagoger
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Interpunktion.+Om+skiljetecken+och+textens+nyanser
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Textens+hantverk.+Om+retorik+och+skrivande
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Nyord+i+svenskan.+Blogg%2C+fulbryt%2C+pudla%2C+rondellhund+och+andra+nytillskott+fr%C3%A5n+A+till+%C3%96
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Nyord+i+svenskan.+Blogg%2C+fulbryt%2C+pudla%2C+rondellhund+och+andra+nytillskott+fr%C3%A5n+A+till+%C3%96
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Svenska+Akademiens+spr%C3%A5kl%C3%A4ra

