
Språkvård, 5 sp (nätkurs) 

 
Under kursen behandlas språkvård ur olika perspektiv, t.ex. olika aspekter av 

språkvårdsbegreppet, språkvårdens centrala organ, litteratur och verktyg liksom språkvårdens 

relationer till språkbruk och samhälle. Ett urval centrala språkriktighetsfrågor diskuteras. En  

väsentlig del av kursen fokuserar på det finlandssvenska språkbruket. I kursen ingår läsning 

av och diskussion kring aktuell språkvårdslitteratur liksom olika slags övnings- och 

inlämningsuppgifter.  

Kursen är avsedd för dem som vill satsa på att utveckla sitt språk. På kursen får deltagarna 

lära sig vad som är korrekt och vårdat språkbruk i olika situationer, både i ett finlandssvenskt  

och ett allmänsvenskt perspektiv. Främst fokuseras på skrivet språk, men talspråk behandlas 

också. Drivkraften är för det första en strävan efter en fungerande kommunikation, för det  

andra glädjen över språkets uttrycksmöjligheter och för det tredje ordningssinne. Däremot 

sysslas inte med destruktivt pedanteri. 

  

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:  

-veta vad som är korrekt och vårdat språkbruk i olika situationer, både i ett finlandssvenskt  

och ett allmänsvenskt perspektiv. 

 

Undervisnings - och examinationsformer: Kursen ges som nätkurs på Moodle med 

inlämningsuppgifter som examineras efter hand. 

 

Utdrag ur Studiehandboken:  

102002.0 Språkvård, 5 sp  

Innehåll 

Kursen behandlar språkvård i såväl teori som praktik. Till kursinnehållet hör en genomgång 

av olika uppfattningar om språkvård som begrepp och verksamhet, språkvårdens relationer till 

språkbruk och samhälle liksom aktuell forskning om språkvård. Ett tyngdpunktsområde är 

vidare den svenska och finlandssvenska språkvårdens centrala organ, litteratur och verktyg. I 

anslutning till dessa diskuteras ett urval språkriktighetsfrågor, där finlandssvenska särdrag 

särskilt uppmärksammas. Även internationella perspektiv på språkvård tangeras under kursen. 

Efter godkänd kurs förväntas den studerande a) kunna förklara, diskutera och problematisera 

olika begrepp och uppfattningar i anslutning till språkvård, b) kunna diskutera språkvårdens 

relationer till språkbruk och samhälle, såväl ur ett allmänsvenskt som ett finlandssvenskt 

perspektiv, c) känna till och kunna använda den svenska och finlandssvenska språkvårdens 

centrala organ, litteratur och verktyg, d) kunna förklara och ta ställning till olika språkvårds- 

och språkriktighetsfrågor, e) kunna ge exempel på aktuell språkvårdsforskning. 

 

 

 


