
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

Backman, Jarl (2016). Rapporter och uppsatser. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. sidor: 223

Karlsson, Ola (Red.) & Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Stockholm: Liber.
sidor: 308

Lagerholm, Per (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. sidor:
158

Modul 2

Holmberg, Per (2016). Svaren på Rökstenens gåtor: En socialsemiotisk analys av
meningsskapande och rumslighet. Futhark: International Journal of Runic Studies, 65 - 106.

Karlsson, Anna-Malin och Holmberg, Per (2007). Grammatik med betydelse. En introduktion
till funktionell grammatik. Stockholm: Hallgren & Fallgren. sidor: 222

Lyngfelt, Benjamin, Magnusson Petzell, Erik, & Wide, Camilla (2017). Forskning om
språksystemet – olika traditioner med olika syften. I D. Håkansson & A. Karlsson (Red.),
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (s. 129 - 152). Lund:
Studentlitteratur.

Platzack, Christer (2011). Den fantastiska grammatiken. En minimalistisk beskrivning av
svenskan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 278

Material om ytterligare maximalt 100 sidor kan tillkomma.

Modul 3

Coupland N. & Jaworski, A (Red.) (2009). The New Sociolinguistics Reader. Basingstoke.

Aktuella artiklar och avhandlingar om maximalt 300 sidor som väljes i samråd med läraren.

Modul 4
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Goodwin, Charles (2000). Action and embodiment within situated human interaction.
Journal of Pragmatics , 32, 1489 - 1522.

Kahlin, Linda (2008). Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation
konstitueras i ungdomars samtal. Stockholm: Stockholms universitet.

ten Have, Paul (2007). Doing Conversation Analysis. A Practical Guide. 2 uppl. London:
Sage.

Jaworski, Adam & Coupland, Nikolas (Red.) (2014). The Discourse Reader. 3 uppl. London:
Routledge. Läses i urval

Modul 5

Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria. 2., oförändr. uppl. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 256

Bianchi, Marco (2016). Runstenen som socialt medium. I Studier i svensk språkhistoria 13 (s.
9 - 30). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Tillgänglig på internet:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-310413

Peterson, Lena (1994). Runorna som skriftsystem. I Bennet m. fl (Red.), Runmärkt. Från brev
till klotter. Runorna under medeltiden (s. 63 - 74). Stockholm: Riksantikvarieämbetet,
Stockholms medeltidsmuseum och Carlsson Bokförlag.

Snædal, Thorgunn (1994). Vardagsliv och visdomsord. Runorna i Norden från urtid till nutid.
I Bennet m. fl (Red.), Runmärkt. Från brev till klotter. Runorna under medeltiden (s. 9 - 32).
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, Stockholms medeltidsmuseum och Carlsson Bokförlag.

Spurkland, Terje (1994). ”Gyda säger att du ska gå hem!” Runor i medeltidens vardag. I
Bennet m. fl (Red.), Runmärkt. Från brev till klotter. Runorna under medeltiden (s. 75 - 81).
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, Stockholms medeltidsmuseum och Carlsson Bokförlag.

Stroh-Wollin, Ulla (2016). The emergence of definiteness marking in Scandinavian - new
answers to old questions. Arkiv för nordisk filologi, 131, 129 - 169. Tillgänglig på internet:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057277/FULLTEXT01.pdf

Teleman, Ulf (2008). Tidiga nordiska prepositioner. Härkomst och uppkomst. Arkiv för
nordisk filologi, 123, 77 - 142. Tillgänglig på internet:
http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/view/11773/10458

Widmark, Gun (2001). Det språk som blev vårt. Urprung och utveckling i svenskan. Urtid –
Runtid – Riddartid. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 76. Uppsala: Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur. sidor: 214

Williams, Henrik (2013). Runstenarnas sociala dimension. Futhark. International Journal of
Runic Studies, 4, 61 - 76. Tillgänglig på internet: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:682691/FULLTEXT01.pdf

Ett urval av runinskrifter från urnordisk, runsvensk, fornsvensk och nysvensk tid; ett urval
faksimiler av handskrivna fornsvenska texter; samt ett urval av filologiskt transkriberade
och/eller publicerade fornsvenska och nysvenska texter tillhandahålls av lärare.

Ytterligare ämnesanknutna vetenskapliga artiklar om max 50 s. väljs i samråd med lärare.

Modul 6

Björkvall, Anders (2017). När språkvetenskapens studieobjekt inte är språk: Sopor som texter
i ett globalt perspektiv. I D. Håkansson & A. Karlsson (Red.), Varför språkvetenskap?
Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Lund: Studentlitteratur.

Martinec, Radan & van Leeuwen, Theo (2009). The language of new media design: Theory
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and practice. London: Routledge.

Wojahn, Daniel, Seiler Brylla, Charlotte & Westberg, Gustav (Red.) (2018). Kritiska text- och
diskursstudier. Stockholm: Elanders.

Englund, Boel & Ledin, Per (Red.) (2003). Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund:
Studentlitteratur.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (Red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.

Språk och stil 22:1 (2012). Tema text. Uppsala

Modul 7

Lagerholm, Per (2008). Stilistik. Lund: Studentlitteratur. sidor: 412

Östman, Carin (Red.) (2015). Det skönlitterära språket: Tolv texter om stil. Morfem förlag.
sidor: 256

Ett urval av skönlitterära texter och sakprosatexter som ska fungera som analysmaterial
tillhandahålls av lärare och ytterligare ett par texter väljs av studenten i samråd med lärare.

Ytterligare vetenskapliga ämnesanknutna artiklar om max 100 s. väljs i samråd med lärare.

Modul 8

Larsson, Stefan (2012). Metaforerna och Rätten. Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift, 2(137),
69 - 93.

Saeed, John I (2015). Semantics. Wiley-Blackwell. sidor: 496

Vogel, Anna (2011). Språket, kroppen och tankarna: introduktion till kognitiv semantik.
Lund: Studentlitteratur. sidor: 110

Ytterligare material om maximalt 100 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur
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Malmgren, Sven-Göran, Berg, Sture & Holmer, Louise  (Red.) (2015). Svenska Akademiens
ordlista över svenska språket. 14. uppl. Stockholm: Norstedts. sidor: 1596 Tillgänglig på
internet: www.svenska.se.
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Hellquist, Elof (1948). Svensk etymologisk ordbok. 3. uppl. Lund: Gleerup. Tillgänglig på
internet: http://runeberg.org/svetym/

Peterson, Lena (2006). Svenskt runordsregister. 3 rev. uppl. Runrön. (Runologiska bidrag utg.
av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2.). Uppsala: Institutionen för
nordiska språk, Uppsala universitet. Tillgänglig på internet:
https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/FULLTEXT01.pdf

Söderwall, K. F. (1884-1973) Ordbok öfver svenska medeltids-språket. Lund: Tillgänglig på
internet: http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/

Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska akademien (1893–). Lund: Gleerupska univ.-
bokh. [distributör]. Tillgänglig på internet: https://www.saob.se/
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