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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2009-03-17 och gäller från
höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Kurskod: S1GCF2
Svenska språket, 30 hp
(The Swedish Language, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Svenska språket 1-60 hp

Huvudområde
Svenska språket. (Swedish)

Kursens mål

Kursens mål är att studenten efter genomgången kurs skall kunna:

- visa insikt i den språkvetenskapliga forskningens allmänna förutsättningar och problemområden,
- visa insikter i vilka teoretiska och metodiska överväganden som ligger bakom en beskrivning av det svenska
språket,
- förmåga att tillämpa dessa insikter på språkliga material av olika slag samt
- självständigt författa en uppsats inom området som på ett formellt, metodiskt och teoretiskt plan uppfyller
vissa grundläggande vetenskapliga krav.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av tre delkurser. Av dessa är delkurs 1 och 3 obligatoriska. Den studerande kan välja en av
delkurserna 2:1, 2:2 eller 2:3.

Delkurs 1. Vetenskapsteoretiska perspektiv på språkvetenskapen (7,5 hp)
Språkvetenskapen och språkreflektionen sätts in i ett vidare kulturellt, historiskt och idémässigt sammanhang.
Härvid skall den alfabetiska skriften uppmärksammas som en av språkvetenskapens förutsättningar. Aktuella
filosofiska frågor kring språkets roll för verklighetsuppfattning, kunskapsbildning och vetenskap beaktas och
relateras till språkvetenskapens självförståelse. Vidare studeras begreppsbildningen inom språkvetenskapens
olika fält och dess avhängighet av skilda teorier och kunskapsintressen.

Delkurs 2:1. Svenskans struktur i aktuell och historisk belysning (7,5 hp)
I delkursen skall studenten bredda och fördjupa kunskaper om svensk grammatik på olika språkliga



beskrivningsnivåer (fonologi, grafonomi, morfologi osv.), varvid också i någon mån uppmärksammas hur
beskrivningen betingas av att skilda teoretiska perspektiv anläggs. Till den nutida beskrivningen skall också
fogas en historisk, så att den studerande får inblick i de förändringsprocesser som ligger bakom uppkomsten av
det nutida svenska standardspråket. Härvid uppmärksammas också skillnader i fråga om det talade och skrivna
språkets grammatik. Ett antal språkprov från äldre tid studeras och beskrivs ur ett jämförande grammatiskt
perspektiv, samtidigt som den språkliga formens beroende av kontextuella och pragmatiska faktorer beaktas.

Delkurs 2:2. Semantik och lexikografi (7,5 hp)
I delkursen skall studenten fördjupa kunskaper ifråga om den språkvetenskapliga betydelselärans
teoribildningar utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Vidare uppmärksammas lexikografins
förutsättningar och utveckling. Efter genomgången delkurs skall den studerande därtill vara förtrogen med ett
urval av svenska ordböcker.

Delkurs 2:3. Översättning och översättningsvetenskap (7,5 hp)
I kursen uppmärksammas översättningens teori och praktik. Både litterär och icke-litterär översättning
uppmärksammas. I delkursen ingår också att den studerande själv prövar att översätta några texter till svenska.

Delkurs 3. Uppsatskurs med seminarieverksamhet (15 hp)
Forskningsuppgifter av skilda slag belyses ur metodisk aspekt. Den studerande författar själv en vetenskaplig
uppsats och deltar i seminariearbetet som opponent.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurserna 1 och 2 examineras i form av skriftliga slutprov, enskilt eller i grupp. I examinationen kan också
ingå deltagande i diskussioner och grupparbeten samt individuella uppgifter av muntlig och skriftlig karaktär.
Delkurs 3 examineras i form av författandet av en vetenskaplig uppsats samt seminariebehandling av uppsatser.
Antalet provtillfällen per examination är begränsat till fem.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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