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Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

NS2026
HT 2013
2013-03-20
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Huvudområde:
Fördjupning:

Nordiska språk
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-20.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

30 hp i ett språkämne eller ett kulturhistoriskt ämne: historia, religionsvetenskap, arkeologi,
litteraturvetenskap eller konsthistoria eller Vikingatidens och medeltidens texter, 30 hp eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
DIAL

Benämning
Svenska dialekter

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller studier av svenska dialekters framväxt och utbredning samt av olika teoretiska perspektiv
på dialektbegreppet. Vidare sätts de svenska dialekterna in i ett nordiskt perspektiv. I kursen studeras
dessutom teori och metod inom dialektforskning, källmaterial, dialektkartor och olika sätt att transkribera
dialekt.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- redogöra för de viktigaste dialektskiljande dragen i svenska dialekter i ett nordiskt perspektiv
- diskutera teori- och metodproblem inom dialektologin såsom dialektbegreppet och regional och social
språklig variation
- redogöra för dialektologins källmaterial och för källkritiska problem
- tolka dialektkartor och redogöra för olika principer för återgivande av dialekter.
Undervisning

Undervisningen ges i form av seminarier. För detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Examinationen sker med hemtentamen.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För slutbetyg krävs lägst betyget E på hemtentamen. Hemtentamen som lämnas in för sent bedöms ej.
e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästa examinationstillfället om inte särskilda skäl talar
emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Två examinationstillfällen ges per
kurstillfälle.
f. Komplettering av betyget Fx medges ej.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår av
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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