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INNEHÅLL 
Kursen ska ge en teoretisk och metodologisk bas till förståelse för hur språk, makt, identiteter och 

språkpolitik interagerar, samt hur denna interaktion kan relateras till språkliga uttryck. Olika teoretiska 

utgångspunkter används samtidigt som konkreta exempel i form av (europeiska och postkoloniala) 

fallstudier med både kvalitativa och kvantitativa inslag diskuteras. Fallstudierna är i huvudsak inriktade 

mot studiet av minoritets- och/eller dominerade språkgrupper.  

 

De kvantitativa och kvalitativa synsätten som presenteras följs upp med vetenskapsteoretiska reflektioner. 

Centrala fenomen som ska undersökas i delkursen är: nationella och lokala språkpolitiska diskursers 

påverkan på språkliga preferenser och språklig variation, med speciell hänsyn tagen till grupper med 

underordnad eller dominerad ställning; olika kontexters roll för identiteter relaterade till språkliga uttryck; 

och, språkets roll för identiteter och identiteters roll för språk. 

 

PRAKTISKT 

Kursen kommer att ges i form av fem möten, med en inledande heldag, följd av tre förlängda 

seminarieträffar, och avslutas med ett internat (lunch till lunch). Deltagarna kommer dessutom att ges 

möjlighet att presentera en poster vid symposiet Analyzing ideologies, attitudes, and power in language 

contact settings (se nedan för information), som ges av två institutioner vid SU (Romklass och 

Slabafinety) under mitten på maj. Postern rekommenderas bli introducerad och diskuterad under det 

avslutande internatet. I övrigt ska deltagarna läsa all kurslitteratur, presentera en artikel vardera och 

kommentera en annan deltagares presentation och artikel. Redan till första mötet ska viss litteratur ha lästs 

och diskuteras under mötet. Under kursen kommer utöver kursledarna preliminärt två eller tre externa 

etablerade forskare att delta som resurser i diskussionerna. 

 

Vid den första sammankomsten ges en allmän introduktion och diskussion om delkursen innehåll och 

syften. Genom att diskutera läst litteratur redan vid första tillfället, ska kursens arbetssätt klargöras. De tre 

följande träffarna består i huvudsak av presentationer och kommentarer av deltagarna av lästa artiklar. 

Vid det sista tillfället diskuteras valet av vetenskapliga metoder i artiklarna och hur detta påverkas av 

samhälleliga ideologier och diskurser, samt som en separat del diskuteras de posters som deltagarna vill 

presentera under symposiet vid SU i maj.  

 

KURSENS PRELIMINÄRA DATUM OCH LOKALER 

Endagsseminarium i Gula Villan, Frescati, vecka 4. Tor 24/1. Exakt tid anges senare. 
V. 6. Ons 6/2 – kl 13-16, plats: E509 (Frescati, på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska/Slabafinety.)  
V. 7. Ons 13/2 – kl 13-16, plats: E509. 
V. 8. Ons 20/2 – kl 13-16, plats: E509.  
V.11: Internat 14-15 mars, inleds med lunch och avslutas med lunch. Plats meddelas efter nyår.  
 

OBLIGATORISKA MOMENT 
Obligatorisk närvaro, läsning av all kurslitteratur, en presentation av läst artikel och en kommenterande 

uppföljning till artikel presenterad av annan deltagare, samt aktivt deltagande i seminarierna. (Produktion 

av poster rekommenderas men är inte obligatorisk.) 

 



INFORMATION OM SYMPOSIET 

 

Symposium on Analyzing ideologies, attitudes, and power in language contact settings 

DATE: May 16-17, 2019 

VENUE: Stockholm University, Sweden 

CONTACT: Marie-Eve Bouchard 

E-MAIL: ideologies2019@su.se 

WEBSITE: www.su.se/romklass/ideologies2019  

 

KEYNOTE SPEAKERS: 

Professor Helen Kelly-Holmes, University of Limerick 

Professor Paul Kroskrity, UCLA 

Professor Don Kulick, Uppsala University 

 

ORGANIZERS: 

Dr. Marie-Eve Bouchard 

Prof. Laura Álvarez López 

Prof. Jarmo Lainio 
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