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Inom historisk sociolingvistik studerar vi språkbruk och språklig variation och förändring i 

historien fram till nutidshistorien med ett socialt förklaringsperspektiv. Ämnet är brett och rör 

exempelvis språksociologi i vidare mening, variationslingvistik och kommunikations-

etnografi. Teoretiskt och metodiskt ligger alltså ämnet nära sociolingvistik, men 

undersökningsmaterialet är historiskt. Man kan lika gärna intressera sig för den äldsta som 

den yngsta språkhistorien. 
 

Fokus: Språkförändringar i Norden i ett socialt perspektiv 
Det var med den nordiska språkhistorien som universitetsämnena svenska och nordiska språk 

tog sin början under 1800-talet, och man intresserade sig då särskilt för den allra äldsta 

språkhistorien och för dialekterna. Med sociolingvistikens framväxt under andra halvan av 

1900-talet lades sociala förklaringsfaktorer till förståelsen av språklig variation och 

förändring, och efter hand utvecklades sociolingvistiken i olika riktningar mot bland annat en 

mer sociologisk inriktning, mot interaktionella studier och kommunikationsetnografi. De här 

riktningarna har också fångats upp i studiet av språkhistorien, och projektet är avsett att 

fördjupa förmågan att analysera och diskutera språkhistorien utifrån olika sådana perspektiv. 

Vi kommer att göra olika nedslag på olika ställen i Norden samtidigt som vi täcker in olika 

inriktningar och metodologier inom ämnesinriktningen. 

I din uppsats är det möjligt att behandla en mycket bred uppsättning teman, från kända 

språkförändringar, enskilda språkliga fenomen, genrer, läsare, nätverk av språkbrukare till 

individuella i historien. 

Kursen stöder att du kan utveckla ett uppsatsämne som har ett socialt 

förklaringsperspektiv, men du kan också skriva om ett historiskt material på ett annat sätt. 

Nedan föreslår vi några exempel på övergripande teman som uppsatserna kan kan fungera 

som utgångspunkt för uppsatser. 
 

1. Språkförändringar i socialt perspektiv (tex fonologiska och grammatiska 

förändringar, förändringar i ordförråd och namnskick, förändringar på 

textnivå)  
 

2. Språkliga nätverk i historien (tex språkliga beteenden i sociala nätverk) 
 

3. Kommunikativ kompetens hos sociala grupper (tex läs- och skrivkunnighet, 

kommunikativa roller) 
 

4. Språkbruk i olika kontexter (tex sätt att använda språk i olika för olika syften, tex 

hur muntligt blir skriftligt) 
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