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Kursplan
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för svenska språket

2SV10E Svenska språket, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Swedish, Bachelor's Course

Huvudområde
Svenska språket

Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G2E

Fastställande
Fastställd 2009-06-16 
Senast reviderad 2020-11-23 av Institutionen för språk och litteratur. Revidering av 
litteraturlistan och uppdatering av standardformuleringar för examinationsformer och 
kursvärdering. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021

Förkunskaper
1-60 hp i svenska språket

Mål
Övergripande mål 
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

bedöma och kritiskt förhålla sig till olika teorier, metoder och vetenskapliga 
studier samt sätta dessa i relation till egen undersökning

•

självständigt identifiera och formulera problemställningar av relevans för vidare 
forskning i svenska språket

•

självständigt planera, genomföra och presentera en avgränsad språkvetenskaplig 
undersökning

•

uppvisa fördjupade kunskaper inom valda delar av språkvetenskapen•

Delkurs 1 Valbar kurs 7,5 hp 
Se respektive kursplan. 
 
Delkurs 2 Språkvetenskaplig teori och metod 7,5 hp 



Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

uppvisa medvetenhet om grundprinciper för vetenskapligt arbete och kännedom 
om grundläggande teoretiska och metodologiska inriktningar inom 
språkvetenskaplig forskning

•

redogöra för kunskap om och visa förmåga att tillämpa språkvetenskapliga 
teorier och metoder från relevanta ämnesområden eller särskilda fält inom 
språkvetenskapen

•

kritiskt läsa, skriva och granska både egna och andras vetenskapliga 
framställningar

•

redogöra för kunskap och reflektion om etiska grundprinciper för vetenskapligt 
arbete

•

Delkurs 3 Självständigt arbete 15 hp 
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

identifiera och formulera ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet•
tolka och värdera egna och andras data och analyser•
skriftligt och med god språklig form redogöra för en vetenskaplig undersökning•
värdera och ge återkoppling på vetenskapliga undersökningar•
planera, genomföra och presentera en avgränsad vetenskaplig undersökning i 
form av ett självständigt forskningsarbete

•

följa etiska regler för humanistisk forskning•
skriva språkligt korrekt svenska med hänsyn tagen till vedertagna normer inom 
ämnet

•

opponera på annans uppsats och försvara sin egen med sakliga och relevanta 
argument

•

Innehåll
Delkurs 1. Valbar kurs, 7,5 hp 
Se respektive kursplan. 
 
Delkurs 2. Språkvetenskaplig teori och metod 7,5 hp, 7,5 hp 
I kursen utvecklar de studerande kunskap om och färdigheter i det vetenskapliga 
skrivandet. Kursen avhandlar grundläggande vetenskapliga teorier och metoder samt 
belyser forskningsetik inom det humanistiska området. De studerande får även 
erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt och lär sig att kritiskt granska egna och 
andras texter. 
 
Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp 
Den studerande skriver i samråd med handledaren en självständigt författad uppsats. 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Undervisningsformer
För delkurs 1 (valbar kurs), se respektive kursplan.  
 
För delkurs 2 gäller undervisningsformerna föreläsningar och (webbaserade) 
seminarier.  
 
För delkurs 3 sker undervisning i form av handledning och seminarier. 
 
När kursen ges som nätbaserad distanskurs används anpassade undervisningsformer.

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. 
 
Delkurs 1 (valbar kurs): se examinationsformer i respektive kursplan. 
 
Delkurs 2: Kursen examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter. 
 
Delkurs 3: Kursen examineras genom ett självständigt arbete och opponering på en 
kurskamrats självständiga arbete. Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem 
gånger. 
 
För slutbetyget Väl godkänd måste det självständiga arbetet ha betyget Väl godkänd. 
 
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 
se respektive kursplan 
 
Delkurs 2 
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug. 2011 eller senare. 
Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. 209 s. 
 
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. 2017, red. 
David Håkansson & Anna-Malin Karlsson. Lund: Studentlitteratur. 292 s. 
 
Lagerholm, Per. 2010 eller senare. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: 
Studentlitteratur. 146 s. 
 
Strömquist, Siv. 2019. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av 
examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 142 s. 
 
Svenska skrivregler. 2017. Stockholm: Liber. 308 s. 
 
God forskningssed. 2017. Stockholm: Vetenskapsrådet. 84 s. Distribueras via 
lärplattformen. 
 
Språkvetenskapliga avhandlingar och artiklar tillkommer. Distribueras via 
lärplattformen. Ca 450 s. 
 
Referenslitteratur 



Delkurs 1 
se respektive kursplan 
 
Delkurs 2 
Språkriktighetsboken. 2011 eller senare. Stockholm: Norstedts. 
 
https://svenska.se/ – denna sajt är en knutpunkt för Svenska Akademiens språkarbete. 
Här finns de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB samt Svenska Akademiens 
grammatik (SAG) som digitala resurser. 
 


