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Namn i språk och samhälle

Tid/plats

Innehåll

Att läsa

Tis 25 feb
kl 9-12

– Introduktion
– Egennamnens roll i språksystemet
Personnamn
– Kategorier och funktioner
– Personnamn genom historien

Levande läromedel: kap.
(2), 12, 13, 15, 18

2

Tis 4 mars
kl 9-12

Personnamn
– Namnval
– Namnlag och personnamnsvård

Levande läromedel:
kap. 13.4.1, 15.4, 16, 17

3

Tis 11 mars
kl 9-12

Personnamn
– Namn och identitet
– Namn och invandring
– Namn och genus

Levande läromedel:
kap. 19, 20, 21

Andra namn
– Varumärkesnamn
– Namn på internet
– Namn på djur

Levande läromedel:
kap. 22, 23

Ortnamn

Nyström: Ortnamnen och
kulturminneslagen.
Löfdahl & Wenner

4

5

Tis 18 mars
kl 9-12

Tis 25 mars
kl 9-12

Avslutning

+ Entzenberg 2007,
Aldrin 2010,
Gustafsson 2010

+ Sjöblom 2008

Examination: löpande skriftliga uppgifter, varav vissa även diskuteras muntligt (se separat
blad).
Lärandemål för kursen:
Momentet innehåller en fördjupning om namn av olika slag och deras roll i språket och
samhället. Fokus ligger på namn i modern tid, men även en viss historik berörs. Inom ramen
för momentet ingår ett eget arbete där studenten förväntas utreda och / eller argumentera för
en viss namngivning. Uppgiften kan eventuellt genomföras i samarbete med det omgivande
samhället. Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• definiera namnkategorins avgränsning i språksystemet
• beskriva namnförrådets förändring och utveckling från runtid till samtid
Färdighet och förmåga
• föreslå olika namnförslag enligt onomatiska metoder
• klassificera namn efter funktion, form och kategorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• diskutera och värdera konsekvenser av olika slags namngivning
• föra en adekvat argumentation i namnvårdsfrågor
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