Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB14, Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5
högskolepoäng
Swedish: Sociolinguistics - Level 2, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-02-02 att gälla från och med 201002-02, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för psykologiska och sociala faktorer med betydelse för
språkanvändning i tal och skrift,
• kunna beskriva och resonera kring social, dialektal och genusrelaterad variation i
språkbruket,
• kunna redogöra för två- och flerspråkighet i samhället och hos individen,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera människors såväl verbala som icke-verbala kommunikation och
relatera denna till situation och mottagare,
• kunna analysera och bedöma människors attityder till olika språkvarianter och till
språklig förändring,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna diskutera och förhålla sig till frågor som rör språkvärdering,
språkplanering och språkvård.

Kursens innehåll
Kursen belyser språket som socialt fenomen. Den behandlar språklig variation, bl.a.
social och könsmässig, olika metoder för att beskriva denna variation samt teorier om
hur den ska förklaras. Kursen ger insikter i två- och flerspråkighet. Den behandlar
också samtalsanalys.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier.
Färdighetstränande undervisning är obligatorisk.

Kursens examination
Examination sker normalt genom muntlig eller skriftlig tentamen, men efter särskild
överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.
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 genomgången kurs på grundnivå som innefattar
språksociologi.

Övrigt
1. Kursen ersätter CD-kursen N37, "Språksociologi", 5 p.
2. 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.

3/ 3

Prov/moment för kursen SVEB14, Svenska: Språksociologi fortsättningskurs
Gäller från H07
0701 Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

