Humanistiska och teologiska fakulteterna

NYGR15, Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15
högskolepoäng
Modern Greek: Language variation in Modern Greek, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-02-21 att gälla från och med 201102-21, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Nygrekiska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen
på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Nygrekiska
Undervisning på svenska eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för sambandet mellan olika historiska händelser och samhälleliga
förändringar som ligger bakom variationen i nygrekiska,
• kunna redogöra för de utmärkande sociolingvistiska dragen i dagens nygrekiska,
• kunna redogöra för de huvudsakliga dialektområdena i det grekiska
språkområdet,
• kunna redogöra för hur språk kodifieras och hur standardspråk utvecklas,
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Färdighet och förmåga
• kunna höra skillnad på och klassificera olika dialekter och sociolekter av
nygrekiskan,
• kunna identifiera skillnader i ny- och äldre grekiska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera språklig mångfald i dagens globala samhälle, särskilt
i relation till Grekland och Cypern,
• kunna diskutera och värdera begrepp såsom standardspråk och geografiska samt
sociala varieteter,
• kunna diskutera och förhålla sig till begrepp som genus och etnicitet i förhållande
till språkanvändning och språklig variation.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge kunskaper om modern nygrekisk sociolingvistik och
dialektologi samt om grundläggande variation i nygrekiska. Den ger en genomgång
av geografiska och sociala orsaker till språklig variation. Den behandlar ingående
grundläggande begrepp såsom språkliga varieteter, standardspråk, flerspråkighet och
kodväxling, språkkontakt, språkvård och språkpolitik i Grekland och Cypern. Vidare
diskuteras olika forskningsmetoder som används inom sociolingvistik och dialektologi.

Kursens genomförande
Undervisningen i kursen består av föreläsningar och lärarhandledda självstudier.

Kursens examination
Examinationen består av ett skriftligt och muntligt prov samt en avslutande skriftlig
rapport.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs NYGK11 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen NYGR15, Nygrekiska: Språklig variation i
nygrekiskan
Gäller från V11
1101 Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

