Kursbeskrivning/Studieguide
Svenska språket (1-30), 30 hp

Delkurs: Svenskan i Sverige och världen, 7,5 hp

Högskolan i Halmstad
Sektionen för humaniora
Höstterminen 2013

Välkommen!
Den här kursbeskrivningen ska hjälpa dig att få en uppfattning om kursens innehåll och ge dig
en överblick över vad som förväntas av dig.
De moment som är schemalagda syftar till att möjliggöra att alla skall uppnå kursens mål. Tid
som inte är schemalagd kommer du att behöva för att läsa litteratur och lösa uppgifter.
Seminarierna har obligatorisk närvaro, och om du missar något obligatoriskt moment skall du
själv, efter momentet, kontakta den lärare som håller i momentet och be om en
kompletteringsuppgift. Om du får en skriftlig kompletteringsuppgift lämnar du den senast X.
Föreläsningar är inte obligatoriska men nödvändiga för att klara uppgifterna du får under
kursen, samt salstentamen vid kursens slut.

Kursens innehåll
För lärandemål och litteratur - se kursplanen SV1001.
I delkursen diskuteras de språkförändringar som har påverkat och som påverkar det svenska språket
idag, mot en mer generell språkvetenskaplig bakgrund. Situationen för minoritetsspråken i Sverige, det
svenska språkets roll och status samt engelskans inflytande på språket är annat som lyfts vid
föreläsningar och seminarier.
Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges
möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande.

Ansvarig och undervisande lärare
Johanna Jansson (joja) johanna.jansson@hh.se

Kursens redovisningar/obligatoriska moment samt examinationer
Seminarium 1 samt seminarium 2. Obligatorisk och aktiv närvaro. För förberedelser, se
separat dokument med diskussionsfrågor att förbereda på Blackboard. Vidare förklaring vid
introduktionsträffen.
Salstenta

Betyg
För betyget Godkänd på kursen krävs ett aktivt deltagande vid seminarierna samt poäng som
motsvarar godkänt betyg på salstentamen .

För betyget Väl Godkänd på kursen krävs ett aktivt deltagande vid seminarierna samt poäng
som motsvarar väl godkänt betyg på salstentamen.

Kursmoment
Lektionstillfällen
Introduktion

Tid/plats
Tors 5 sept
9-12

Föreläsning

Tis 10 sept
10-12
Fre 13 sept
10-12
Tis 17 sept
10-12
Fre 20 sept
10-12

Föreläsning
Seminarium 1
Föreläsning

Seminarium 2

Innehåll
Vad är
språkvetenskap?
Vad är språk?
Språksituationen i
världen
Språksituationen i
Sverige
Språksituationen i
Sverige
Engelskan i Sverige

Att läsa
Dahl, kap. 1 och 6

Dahl, kap. 2-3
Sveriges officiella
minoritetsspråk
Josephson, Ju
Josephson,
Engelskan i 2000talets Sverige
Se separat dokument!

Tis 24 sept
9-12
Ons 25 sept
18-19

Vetenskapliga
artiklar om språkvård
”Kommer vi alltid att Arr: Föreningen
tala svenska i
Norden, föreläsare
Sverige?”
Fredrik Harstad

Fre 27 sept
10-12

Språkvården i
Sverige

Föreläsning

Tis 1 okt
9-12

Språkpolitik

Salstentamen

Fre 4 okt
9-12

Föreläsning
Obs!
Stadsbiblioteket!
*separat info!
Föreläsning

Andersson,
Språkvård och
språkpolitik;
Melander,
Språkpolitik och
språkvård; Melander,
Vinna eller försvinna
Mål i mun, Språk för
alla, Värna språken +
sista timman, extra
frågestund inför
tentan!

