Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB11, Lingvistik: Människan, språket och samhället, 7,5
högskolepoäng
Linguistics:Human Language and Society, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-11-09 att gälla från och med 201111-09, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för språklig variation ur olika aspekter, som plats, tid, genus och
etnicitet
• kunna jämföra olika sociolingvistiska metoder och relatera undersökningsmetoder
till resultat

Färdighet och förmåga
• kunna formulera en forskningsfråga utifrån litteratur på kursen
• kunna tillämpa olika sociolingvistiska metoder på eget insamlat material för att
undersöka och förklara språkliga fenomen

2/ 3

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera olika studier inom sociolingvistik
• kunna relatera sociolingvistisk forskning till egna erfarenheter av språklig
variation.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till området sociolingvistik och belyser hur
språkanvändning kan variera i ett samhälle. Olika sociolingvistiska teorier och metoder
presenteras och diskuteras. I kursen ingår moment där de studerande själva får prova
på att använda några sociolingvistiska metoder. Under kursen ges exempel på språklig
variation med avseende på ålder, genus, klass, geografisk hemvist och etnicitet, såväl i
Sverige som på andra håll i världen. Flerspråkighet och språkets betydelse för
identiteten diskuteras.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar.

Kursens examination
Examination sker i form av åtta uppgifter som delas ut fortlöpande och en avslutande
skriftlig hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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 LINB11, Lingvistik: Människan, språket och
samhället
Gäller från H11
1101 Människan, språket och samhället, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

