INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

SV1190

Dialektforskning i praktiken, 7,5 högskolepoäng

Dialect research, basic course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2018-01-11 att gälla från
och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Svenska språket

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• Uppvisa grundläggande kännedom om hur dialekter i Sverige är uppbyggda, hur de
förändras och varierar
• Identifiera och beskriva relevanta språkvetenskapliga fenomen i ett dialektmaterial
• Självständigt kunna planera och genomföra ett språkvetenskapligt fältarbete
Innehåll

Kursen ger en introduktion till dialektforskningen i Sverige och syftar till att ge
studenterna sådana teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att de själva skall
kunna genomföra en språkvetenskaplig fältstudie. Kursen löper över 10 veckor
(halvfart). De två första veckorna upptas av lektioner och övningar, ledda av
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dialektforskare från Institutet för språk och folkminnen. Därefter följer fältarbetet,
varvid studenten beger sig till valfritt område i Sverige för att dokumentera och studera
människors språk. Det insamlade materialet kommer att inlemmas i Institutet för språk
och folkminnens samlingar.

Former för undervisning

Kursen innehåller både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Stor vikt läggs
vid det egna fältarbetet och hur detta redovisas.

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av genomfört fältarbete.
Precisa villkor för examination anges i kursguiden, eller motsvarande. För studerande
som underkänts vid första ordinarie provtillfälle ges möjlighet till förnyat prov vid
datum som tillkännages vid kursstart. Om student som underkänts två gånger på
samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa
examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution
och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). Studerande som
ligger nära gränsen för godkänt betyg kan av examinator under vissa förutsättningar få
utföra en komplettering. Denna komplettering ska då ske inom den tidsram som
examinator anger, dock inte senare än innevarande termin.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget väl godkänd ställer högre krav på på analys och reflektion i förhållande till
kursinnehållet.
Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Denna sammanställning
och genomförda eller planerade åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat
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presenteras vid nästkommande kurstillfälle.

Övrigt

Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver ska kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
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