INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

SV1320

Språk och makt, 7,5 högskolepoäng

Language and power, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2018-03-12 att gälla från
och med 2018-09-03, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Kursen ingår som valbar kurs i Språkkonsultprogrammet. Kursen ges även som
fristående kurs.

Huvudområde

Fördjupning

Svenska språket

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Godkänd grund- och fortsättningskurs om sammanlagt 60hp i valfritt ämne, eller
motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
1. uppvisa fördjupade kunskaper om samband mellan språkbruk och maktrelationer
2. utföra kritiska språkanalyser av både tal och skrift
3. värdera och diskutera hur kritisk språkanalys kan användas i
praktiska tillämpningar som syftar till att motverka negativ särbehandling
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4. självständigt utforma förslag på åtgärder mot konkreta fall av
negativ särbehandling som tar sig språkliga uttryck
5. utifrån forskning och beprövad erfarenhet värdera ett förslag på åtgärder.

Innehåll

Kursen är en fördjupning i sociolingvistik med fokus på samband mellan språkbruk och
maktrelationer. Kursen syftar till att studenten ska använda de redskap för analys av tal
och text hen hittills tillägnat sig, med syfte att blottlägga sociala strukturer och
maktordningar baserade på exempelvis yrkesroller, institutionella ramar, klass, kön,
sexualitet, etnicitet, ras, funktionsnedsättning, ålder, majoritets/minoritetsspråkstillhörighet, religion. Studenten ska också diskutera hur kritisk
språkanalys kan tillämpas på olika håll i samhället, i arbete med att motverka olika
former av negativ särbehandling av individer eller grupper som tar sig språkliga
uttryck.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på norska, danska eller engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom individuella och gruppvisa muntliga och skriftliga
redovisningar.
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).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Student som ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få utföra kompletterande
uppgifter istället för omtentamen. Dessa kompletteringar ska ske genom muntliga
och/eller skriftliga uppgifter som examinator bestämmer och inom den tidsram som
examinator anger, dock endast en gång och inte senare än innevarande termin. För sent
inkommen komplettering (eller komplettering som inte utförts alls) ger underkänt på
den ursprungliga exminationen i sin helhet.
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Muntliga examinationer ska alltid omexamineras muntligt.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget Väl godkänd ställer högre krav på analys, problematisering och syntes i
förhållande till kursinnehållet samt på självständigt förhållningssätt och språklig
förmåga.
Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på delkurserna
systematiskt och regelbundet inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Resultatet
och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som
genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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