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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden och kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid
Institutionen för svenska och flerspråkighet 2018-09-05.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Minst 20 högskolepoäng från Språkkonsultprogrammet, kurs 1 med godkänt resultat på delkurserna:
Grammatisk introduktionskurs och Texters form och funktion.
Kursens uppläggning
Provkod
SPHI
STRU
SPSA
ARGU
SPR2

Benämning
Språkhistoria
Svenska språkets struktur
Språksociologi och samtalsanalys
Argumentationsanalys
Språkkonsultarbete i praktiken II

Högskolepoäng
4
12
7
3
4

Kursens innehåll

Kursen innehåller moment som dels ger introduktion till språkhistoria, argumentationsanalys och
språksociologi, dels breddar och fördjupar kunskaper om svenska språkets struktur. Kursen avslutas med en
praktikuppgift där textanalys och/eller samtalsanalys används.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp
Delkursen ger en översikt över svensk och nordisk språkhistoria med en diskussion av samhälleliga och
inomspråkliga drivkrafter bakom språkförändringar. Tyngdpunkten ligger på standardiseringen av svenska
språket efter 1800. Även språkpolitik och språkvård berörs.
Delkurs 2: Svenska språkets struktur, 12 hp
På delkursen görs en grundlig genomgång av svenskans struktur på fonologisk, ortografisk, morfologisk,
syntaktisk och textuell nivå, främst utifrån traditionell grammatik. Delkursen tar även upp semantik och
lexikografi, liksom olika typer av språkbeskrivningar och grammatiska teorier i analyser av både talat och
skrivet språk. I de tillämpade aspekterna av delkursen ingår språkvårds- och språkriktighetsfrågor liksom
problem som rör svenska som andraspråk. Studenterna får även övning i att själva, bl.a. utifrån datorlagrade
korpusar, utforska grammatiska frågeställningar.
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Delkurs 3: Språksociologi och samtalsanalys, 7 hp
Delkursen ger en överblick över språksociologins resultat om interaktion främst i arbetslivet samt över
språklig variation i det moderna, mångkulturella samhället. Den introducerar även språksociologiska
analysmetoder och begrepp samt samtalsanalytiska verktyg.
Delkurs 4: Argumentationsanalys, 3 hp
Delkursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, vad gäller till exempel
argumentens styrka, hållbarhet och relevans. Med hjälp av praktiska övningar tränas studenterna i att utföra
enkla argumentationsanalyser.
Delkurs 5: Språkkonsultarbete i praktiken II, 4 hp
Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av språkkonsultuppdrag grundade på textanalys och/eller
samtalsanalys genom en eller flera praktikuppgifter.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:
- kunskap och förståelse genom att redogöra för huvuddrag i svensk och nordisk språkhistoria, särskilt det
svenska standardspråkets historia de senast 200 åren
- kunskap och förståelse genom att relatera språkförändringar till inomspråkliga och samhälleliga
drivkrafter.
Delkurs 2: Svenska språkets struktur, 12 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:
- färdighet och förmåga genom att utföra grundliga strukturanalyser på ljud-, ord-, fras-, sats- och
meningsnivå
- kunskap och förståelse genom att redogöra för innebörden i centrala grammatiska termer
- färdighet och förmåga genom att föreslå lösningar på språkriktighetsproblem med utgångspunkt i
grammatiska analyser
- färdighet och förmåga genom att utnyttja datorlagrade korpusar för att besvara olika frågeställningar om
svenskt språkbruk och svenskans struktur
- kunskap och förståelse genom att redogöra översiktligt för svenskans typologiska särart.
Delkurs 3: Språksociologi och samtalsanalys, 7 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:
- kunskap och förståelse genom att redogöra för och jämföra språksociologiska metoder samt centrala svenska
och internationella undersökningar
- kunskap och förståelse genom att redogöra för centrala språksociologiska och samtalsanalytiska begrepp
- färdighet och förmåga genom att föreslå analys och förklaring av språklig variation
- färdighet och förmåga genom att använda språkvetenskapliga metoder för analys av samtal.
Delkurs 4: Argumentationsanalys, 3 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:
- kunskap och förståelse genom att redogöra för argumentationsanalysens grundläggande begrepp och
metod
- färdighet och förmåga genom att utföra enkla argumentationsanalyser.
Delkurs 5: Språkkonsultarbete i praktiken II, 4 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:
- färdighet och förmåga genom att utföra enkla språkkonsultuppdrag grundade på text- och/eller
samtalsanalys
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att reflektera kring nyförvärvade kunskapers tillämplighet,
möjligheter och begränsningar.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro på undervisningen är obligatorisk vid
tillfällen då uppgifter redovisas i delkurs 2, 3 och 5.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom salstentamen, muntlig uppgift och skriftliga inlämningsuppgifter.
Sidan 2/3

Delkurs 3 examineras genom muntliga uppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 5 examineras genom praktikuppgift och skriftlig reflektionsuppgift.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
b. Betygssättning på delkurs 2 och 3 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Betygsättning på delkurs 1, 4 och 5 sker enligt en tvågradig målrelaterad skala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E/G på samtliga examinationsuppgifter, samt
fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse från viss obligatorisk
undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen
sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska
minst ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas på prov två gånger
i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte
särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Komplettering av examinationsuppgifter och salstentamen i delkurs 2 och 3 medges om studenten ligger
nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom 5 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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