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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Övergripande kursmål. Svenska språket, grundkurs, 30 hp 
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:

använda språkvetenskapliga begrepp på en grundläggande nivå,•
redogöra för och resonera om språklig variation i olika kontexter,•
utföra grundläggande analyser av språkliga strukturer på olika språkliga nivåer,•
producera ändamålsenliga muntliga och skriftliga texter.•

Delkurs 1. Språk, individ och samhälle, 5 högskolepoäng 
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:

på en grundläggande nivå redogöra för förhållanden och mekanismer i språket,•
använda en språkvetenskaplig terminologi på en grundläggande nivå,•
diskutera språkets roll i samhället och för individen,•
genomföra och redovisa ett skriftligt arbete baserat på egen insamlad empiri.•

Delkurs 2. Retorik i tal och skrift, 10 högskolepoäng 
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:



urskilja retoriska drag i olika typer av texter,•
omsätta retoriska kunskaper i analys,•
tillämpa retoriska principer i tal och skrift,•
använda språket retoriskt effektivt i tal och skrift.•

Delkurs 3. Språkets byggnad och bruk, 7,5 högskolepoäng 
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:

redogöra för grunderna i svenska språkets fonetik och omsätta kunskaper i 
svensk fonetik i praktiskt arbete,

•

redogöra för grunderna i svensk grammatik,•
utföra grammatiska analyser.•

Delkurs 4. Textanalys, 7,5 högskolepoäng 
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:

använda textanalytiska begrepp på en grundläggande nivå,•
utföra grundläggande analyser av språkliga strukturer på olika språkliga nivåer,•
framställa ändamålsenliga textanalyser.•

Innehåll
Övergripande innehåll. Svenska språket, grundkurs, 30 hp 
Kursen innefattar studier av språk i förhållande till individ och samhälle, retorik i tal 
och skrift, språkets byggnad och bruk och textanalys. 
 
Delkurs 1. Språk, individ och samhälle, 5 högskolepoäng 
Delkursen ger en introduktion till språkvetenskap i allmänhet och till studier i svenska 
språket i synnerhet. Kursen behandlar det grundläggande förhållandet mellan språk och 
samhälle samt språks betydelse för individen. Under kursen tränas studenten i att 
diskutera språk och språkanvändning ur ett sociolingvistiskt perspektiv. 
 
Delkurs 2. Retorik i tal och skrift, 10 högskolepoäng 
Delkursen introducerar retorikens grundläggande perspektiv med hänsyn till retorikens 
historia och moderna tillämpning. Kursen berör retorik både som teori och praktik med 
fokus på analys av muntliga, skriftliga och multimodala genrer samt genom praktiska 
övningar med utgångspunkt i retoriken. 
 
Delkurs 3. Språkets byggnad och bruk, 7,5 högskolepoäng 
Delkursen behandlar det svenska språkets grammatiska struktur och ger redskap för 
analys av språket i texter. Den introducerar också grunderna i svensk fonetik. Kursen 
består av följande moment: grammatik 6 hp och fonetik 1,5 hp. 
 
Delkurs 4. Textanalys, 7,5 högskolepoäng 
Delkursen ger en introduktion i språklig textanalys. De studerande tränas i att granska 
och analysera olika textaspekter med utgångspunkt i kurslitteraturens begrepp. I kursen 
ingår att genomföra en skriftlig textanalys.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och 
gruppövningar. När kursen ges som nätbaserad deltidskurs ges undervisningen 
företrädesvis med stöd av webbaserad lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 



 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Delkurser omfattande minst 20 
högskolepoäng måste ha betyget Väl godkänd för att slutbetyget ska bli Väl godkänd. 
Delkurs 1 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2 examineras med 
muntliga och skriftliga uppgifter. Delkurs 3 examineras genom skriftliga tentamina. 
Delkurs 4 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter. Studerande som inte 
godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet 
med universitetets lokala regler. 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt. Förnyad examination ges i enlighet med Lokala 
regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid 
Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Delkurs 1. Språk, individ och samhälle 
Einarsson, Jan. 2013. Språket och språkarna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 
9789144076843. 264 s. 
 
Håkansson, Gisela & Norrby, Catrin. 2015. Introduktion till sociolingvistik. Andra 
upplagan. Stockholm: Norstedts. ISBN 9789144106908. 389 s. 
 
Material som tillhandahålls av läraren. Ca 20 s. 
 
Delkurs 2. Retorik i tal och skrift 
Lindqvist, Janne. 2016. Klassisk retorik för vår tid. Andra reviderade upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 9789144099880. 383 s. 
 
Lindstedt, Inger. 2013. Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Andra reviderade 
upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144080765. 168 s. 
 
Lindstedt, Inger. 2015. Talarens hantverk. Att göra framgångsrika presentationer. 
Lund: studentlitteratur. ISBN 9789144096667. 220 s. 
 
Material som tillhandahålls av läraren. Ca 100 s. 
 
Referenslitteratur 
Hellspong, Lennart. 2011. Konsten att tala – handbok i praktisk retorik. Tredje 
upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144067391. 355 s. 
 
Melin, Lars. 2007. Vett och etikett i språket. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. 
ISBN 9789172275201. 235 s. 
 
Delkurs 3. Språkets byggnad och bruk 
Josefsson, Gunlög. 2010. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Andra upplagan. 
Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144052045. 252 s. 



 
Josefsson, Gunlög. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med 
facit och kommentarer. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144052052. 
205 s. 
 
Material som tillhandahålls av läraren. Ca 200 s. 
 
Delkurs 4. Textanalys 
Hellspong, Lennart & Per Ledin. 1997. Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 
Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144373015. 303 s. 
 
Material som tillhandahålls av läraren. Ca 200 s. 
 
Referenslitteratur 
 


