
       

 

   

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18 

Gäller ht-07 

 

Svenska språket, 1-30 högskolepoäng 
The Swedish Language, 1-30 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Kursen är den första fristående kursen i svenska språket, 1-30 hp 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- ha förvärvat grundläggande kunskaper om den moderna svenskans struktur och         
variationsmöjligheter 

- kunna analysera texter av olika slag i språkligt hänseende 
- ha förvärvat förmåga att värdera olika språkliga alternativ i förhållande till normerna. 
- ha utvecklat insikter om sin egen språkliga uttrycksförmåga, muntligt och skriftligt 

  

Innehåll 
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1: : : : Grammatik, 7,5 hpGrammatik, 7,5 hpGrammatik, 7,5 hpGrammatik, 7,5 hp    
Grammar, 7,5 credit points   
 
Innehåll 
Grammatisk teori 
Ordbildning 
Formlära 
Syntax 
Språkriktighet 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- känna till grunderna i svenskans struktur 
- ha utvecklat förmåga att analysera språket på olika nivåer i enlighet med grammatisk 

teori 
- ha förvärvat förmåga att förhålla sig till språkriktighetsfrågor med hjälp av språk-        

vetenskapliga begrepp. 
 
Examination 
Kunskaperna examineras genom individuell salsskrivning. 
 
    
    
    
    

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LSVA17LSVA17LSVA17LSVA17    
Ämnesnivå:  Ämnesnivå:  Ämnesnivå:  Ämnesnivå:  AAAA    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    SVASVASVASVA    



    
    
    
Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2: : : :     TextanalysTextanalysTextanalysTextanalys, 7,5 hp, 7,5 hp, 7,5 hp, 7,5 hp        
Text analysis, 7,5 credit points 
 
Innehåll. 
Teorier om stil 
Semantik 
Argumentationsanalys 
Stilistisk analys av texter 
Textlingvistik 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha fått grundläggande kunskaper i retorik, stilistik och textlingvistik 
- ha förvärvat förmåga att analysera texter i enlighet med teoretiska modeller 
- kunna redovisa sina insikter i semantik och argumentationsanalys på språket i           

texter 
 
Examination 
Kunskaperna och färdigheterna examineras genom muntliga redovisningar och skriftlig      
hemskrivningsuppgift. 

  
Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3: Språklig variation, 7,5: Språklig variation, 7,5: Språklig variation, 7,5: Språklig variation, 7,5 hp hp hp hp    
Sociolinguistics, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Språksociologi som vetenskap 
Språkliga varieteter i svenskan inklusive minoritetsspråk 
Sociolekter och dialekter i ett samhälleligt perspektiv 
Attityder till språkliga varieteter 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha förvärvat översiktliga kunskaper i språksociologins problemområden 
- ha förvärvat förmåga att resonera omkring de språkliga varieteter som finns i         

svenskan och andra inhemska språk 
- ha fått insikter om språket som maktfaktor i olika sammanhang 

 
Examination 
Kunskaperna och insikterna examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga 
 hemskrivningsuppgifter. 
 
Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4Delkurs 4: Muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp: Muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp: Muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp: Muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp      
Oral and Written Language Skill, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Muntlig framställning: retorik och retoriska knep 
Ordbokskunskap, språkliga hjälpmedel av olika slag 
Skriftlig framställning; skrivprocessen och produkten 
Analys och bedömning av muntlig och skriftlig framställning 
 
    
    



    
    
    
    
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha utvecklat sin förmåga att muntligt presentera ett stoff på ett överskådligt och         
intresseväckande sätt 

- ha utvecklat sin förmåga att i skrift formulera sina kunskaper och tankar om språket 
- ha fått grundläggande kunskaper om språkliga hjälpmedel av olika slag 
- kunna bedöma andras muntliga och skriftliga framställning på ett konstruktivt sätt 
- ha fått insikter om skrivprocessen som sådan 
  

Examination 
Kunskaperna och färdigheterna examineras dels genom föredrag, dels genom skrivande av  
uppsats som ventileras på seminarium, och dels genom konstruktiva synpunkter på andras 
muntliga och skriftliga framställning. 
Som betyg används i delkurserna betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samliga delkurser 
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst 22,5 hp med betyget Väl  
godkänd. 
 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt Svenska  
3 åk HSENT eller etapp 3 eller kurs B med lägst betyget 3/Godkänd. 

 

Kursuppläggning  
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner med övningsuppgifter,  
muntliga och skriftliga redovisningar (se under respektive delkurs) 

  

Examination och betyg 
För kursen ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Väl godkänd  
på hela kursen skall betyget Väl godkänd ha uppnåtts på minst 22,5 hp (15 poäng). 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker efter avslutad kurs och, om behov finns, efter varje avslutad delkurs. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 
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Svenska språket, 1-30 hp 
 
Grammatik, 7,5 hp    SidorSidorSidorSidor    

Bolander, Maria (2003): Funktionell svensk grammatik. Liber AB. 191 

    Teoribok + övningsbok  

Lundin, Barbro: LedstångenLedstångenLedstångenLedstången. . . . Kompendium i grammatik.    50 

Teleman, Ulf (red.) (1987): Grammatik på villovägar. I urval. 30    

 

Textanalys, 7,5 hp 

Cassirer, Peter (2003): Stil, stilistik och stilanalys. 3 utg. Natur och Kultur 279 

Holm, Lars & Larsson, Kenneth: Svenska meningar. Lund: Studentlitteratur 

Kompendium av texterKompendium av texterKompendium av texterKompendium av texter    
    50 

Liljestrand, Birger (1993): Språk i text. Lund: Studentlitteratur 170 

 

Språklig variation, 7,5 hp 

Andersson, Lars-Gunnar (2001): Fult språk. Stockholm: Carlssons Bokförlag 240 

Einarsson, Jan (2004): Språksociologi. Lund: Studentlitteratur 340 

Kotsinas, Ulla-Britt (2004): Ungdomsspråk. 3 utg. Språkvårdssamfundets skrifter 25.  

 Uppsala: Hallgren & Fallgren 178 

Sveriges officiella minoritetsspråk: en kort presentation. Utg. av Svenska språk- 

nämnden. Stockholm: Norstedts Ordbok 76 

Stencilerat material 200 

 

Muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp 

Jarrick, Arne &    Josephson, Olle (1988): Från tanke till text. Lund  

Studentlitteratur 220  

Mehrens, Susanne (1995), Att tala är guld. Lund: Studentlitteratur  79 

Svenska skrivregler (2000). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 77. 144 
 
 
 
 
 
 

 


