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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen om 180 hp inklusive ett examensarbete i språk eller språkvetenskap, eller motsvarande. Engelska 6
eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Historisk sociolingvistik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen introducerar forskning och centrala teorier i ämnet historisk sociolingvistik och tematiserar sociala
faktorers betydelse för språkbruk samt språklig förändring och variation. Centrala inslag i kursen är till
exempel språkbruk i samhället, flerspråkighet, språk och identitet, språk och rumslighet, litteracitet och
språkliga normers framväxt. Kursen behandlar olika teoretiska modeller och metoder vid utforskandet av
språk och språkbruk i historien och aktualiserar särskilt arbetssätt och resurser inom digital humaniora. Vikt
läggs både vid kvantitativa undersökningsmetoder och kvalitativa analyser.
Kursen är inte begränsad till något visst språks historia utan behandlar ämnesområdet med exempel från olika
språk och varieteter. Det förutsätts ingen färdighet i något visst språk utom engelska, och i uppgifter där
studenten själv väljer undersökningsmaterial kan studenten själv välja vilket språk hen vill arbeta med.
Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där avancerade kunskaper i och om språk krävs eller är
en konkurrensfördel.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- uppvisa kvalificerad kunskap om och förståelse av centrala forskningsresultat och teorier inom
ämnesområdet
- tillämpa någon eller några centrala analysmetoder eller beskrivningsmodeller inom ämnesområdet
- värdera och kritiskt förhålla sig till teorier och till metoders användbarhet och begränsningar inom
ämnesområdet.
Undervisning
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Obligatoriska moment: övningsuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.
Kompensering kan ske genom av lärare angiven ersättningsuppgift.
Högst två övningsuppgifter kan kompenseras.
Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras genom en hemtentamen.
Examinationen sker på engelska, svenska eller tyska.
Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b) Betygsskala
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) Betygskriterier
De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från fullgörande av obligatoriska övningsuppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till ämnesstudierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära
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gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av
examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel tillämpas betygen A–E. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang – tillämpas betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

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

Kursen kan ingå som valbar kurs för alla inriktningar inom Masterprogrammet i språkvetenskap vid
Stockholms universitet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.su.se/slabafinety.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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