Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB14, Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Linguistic Diversity in Sweden, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-03-15 att gälla från och med 201603-15, vårterminen 2016.

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

Fördjupning

Lingvistik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den språkliga mångfalden i Sverige, från de tidigaste skriftliga
källorna och fram till idag,
• kunna redogöra för den svenska språkhistorien, den svenska dialektala
variationen, de svenska regionala och nationella minoritetsspråken, svenskt
teckenspråk samt de viktigaste nya invandrarspråken, ur såväl ett språkhistoriskt,
genealogiskt som ett geografiskt perspektiv,
• kunna redogöra för hur den språkliga mångfalden i Sverige ser ut samt hur den
har uppstått historiskt,
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Färdighet och förmåga
• kunna relatera den språkliga mångfalden i Sverige till historiska skeenden och
förändringar,
• på ett fördjupat sätt beskriva ett av de språk som använts i Sverige, samt dess
struktur, historia och etablering i Sverige,
• kunna förhålla sig kritiskt till litteratur i ämnet språklig mångfald i Sverige,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna redogöra för hur språklig mångfald i Sverige hanteras på ett
forskningsetiskt acceptabelt sätt.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt över språklig mångfald i Sverige, från de tidigaste skrivna
källorna fram till idag. Fokus ligger dels på att förklara hur denna variation och
mångfald uppstått, hur och i vilken utsträckning de olika språken varit i kontakt med
varandra, samt hur språklig mångfald konsoliderats, till exempel genom språklig
standardisering. Följande huvudsakliga grupper av språk kommer att behandlas: dels
språket i källor före svenskan (urnordiska, fornnordiska etc), svenskan och dess olika
regionala dialekter inklusive älvdalskan, de fem nationella minoritetsspråken romani
chib, jiddish, samiska, meänkieli och finska, svenskt teckenspråk, samt de viktigaste
nya invandrarspråken.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, en till tre obligatoriska grupparbeten och en
till tre obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Examination sker med en kursuppsats, som redovisas muntligen och skriftligen.
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. Kursen ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 LINB14, Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige
Gäller från V16
1601 Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

