
 

Vårterminen 2021 

  

 

 

Litteraturlista för SVEG31, Språkpolitik och 
språkplanering, 7,5 hp 

 

Fastställd av styrelsen för sektion 1 vid Språk- och litteraturcentrum 

den 18 december 2020.    

 

Obligatorisk kurslitteratur 

Domeij, Rickard (2010). En språkpolitik för internet. Rapporter från Språkrådet 2. 

Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. (46 s.) Läses i urval enligt 

lärarens anvisning.  

Josephson, Olle (2018). Språkpolitik. Första upplagan Stockholm: Morfem. (314 s.)  

Karlsson, Susanna (2017). Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor. Rapporter från 

Språkrådet 8. Stockholm: Språkrådet. (49 s.) Läses i urval enligt lärarens anvisning. 

Kommittén för svenska språket (2002). Mål i mun: förslag till handlingsprogram för svenska 

språket: betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, Tillgänglig på Internet: 

Länk tillhandahålles av läraren. s. 45–278. (237 s.) 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (2012). Stockholm: 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Länk tillhandahålles av läraren. (4 s.) 

Landqvist, Mats (2018). ”Språkpolitiska inslag i kampen mot diskriminering.” Språk och stil 

NF 28. S. 176–202. (27 s.) 

Salö, Linus & Josephson Olle (2013). Parallellspråkighet vid svenska universitet och 

högskolor. Stockholms universitet. (58 s.) Länk till artikeln tillhandahålles av läraren.  

Salö, Linus (2012). Domänförlust som språkideologisk representation: Språkvårdens 

diskurser om engelska i Sverige. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 

Bergen: Fagbokforlaget 7(2), s. 21–59. (39 s.) Länk till artikeln tillhandahålles av läraren. 

Spetz, Jennie (2019). Språklagen och medborgaren – en undersökning av medborgarmejl. 

Rapporter från Språkrådet 10. Stockholm: Språkrådet. (48 s.) Läses i urval enligt lärarens 

anvisning. 

Språk för alla. Förslag till språklag (Prop. 2008/09:153) Länk tillhandahålles av läraren, s. 1–

40 

Språklag (SFS 2009:600). Länk tillhandahålles av läraren. (2 sidor) 

Språklagen i praktiken: riktlinjer för tillämpning av språklagen. (2011). Rapport från 

Språkrådet 4. Stockholm: Språkrådet. (84 s.) Läses i urval under arbetet med språkpolicy. 



 2 

Sverige. Regeringen. (2005). Bästa språket: en samlad svensk språkpolitik. Stockholm: 

Regeringen. Länk tillhandahålles av läraren. s. 1–49.  

Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. 

Stockholm: Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok. Valfri upplaga. Kap. 1–3 

obligatoriskt för alla. Resten av boken läses i urval utifrån valt fördjupningsområde. 

Teleman, Ulf (2002). Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre 

nyare tid. Stockholm: Norstedts ordbok. Valfri upplaga. Läses i urval utifrån valt 

fördjupningsområde. 

Vägledning för flerspråkig information. Praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser. 

Rapport från Språkrådet 5. Stockholm: Språkrådet. (38 s.) Läses i urval under arbetet med 

språkpolicy. 

 

Referenslitteratur 

DIGG Myndigheten för digital förvaltning. Sidor om tillgänglighet till digital offentlig 

service: https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen [2020-10-20]. 

Webbplats för Institutet för språk och folkminnen: https://www.isof.se/. Här finns relevant 

information, inklusive länkar till andra dokument och webbresurser. 

 

 

 

 

 

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen
https://www.isof.se/

