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BESKRIVNING

Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får
sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår
omgivning.Läs merInom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor
skapar, t.ex. dialekter, sociolekter och ungdomsspråk. I boken Sociolingvistik beskriver författarna detta
mångfasetterade ämne och presenterar olika forskningsområden.Sociolingvistik används som
kurslitteratur på olika språksociologiska och sociolingvistiska kurser vid universitet och högskolor, men
riktar sig även till andra som är intresserade av språkets sociala sida. Boken uppskattas bland annat för att
den ger en heltäckande bild av ämnet, är forsknings- och teoriorienterad och har en tydlig struktur.I denna
andra upplaga finns, förutom aktuell forskning och teori, också ett nyskrivet kapitel med fokus på
skrift.Om författarnaFörfattare är:Lars-Gunnar Andersson - professor i modern svenska vid Göteborgs
universitetEllen Bijvoet - universitetslektor i resp. tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid
Stockholms universitet och Uppsala universitetAnna Gunnarsdotter Grönberg - universitetslektor i
svenska vid Göteborgs universitetAnna-Malin Karlsson - professor i svenska språket med inriktning mot
sociolingvistik vid Uppsala universitetJarmo Lainio - professor i finska vid Stockholms universitetBjörn
Melander - professor i svenska språket vid Uppsala universitetBengt Nordberg - professor emeritus i
sociolingvistik vid Uppsala universitetMaria Ohlsson - universitetslektor i svenska vid Institutionen för
nordiska språk vid Uppsala universitetEva Sundgren - professor i svenska språket med inriktning mot
sociolingvistik vid Mälardalens högskolaKarolina Wirdenäs - universitetslektor i svenska vid Institutionen
för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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Sociolingvistik / Eva Sundgren (red.). Sundgren, Eva, 1950- (redaktör/utgivare) ISBN 9789147106097
2., [uppdaterade] uppl. Publicerad: Stockholm : Liber, 2013

LIBRIS - Sociolingvistik

Forskning i sociolingvistik vid institutionen inkluderar för närvarande studier av interaktion, studier av
språksocialisering hos en- och flerspråkiga barn, ...

Sociolinguistics - Wikipedia

Språksociologi eller sociolingvistik är en språkvetenskaplig vetenskapsgren som behandlar språkets
funktion i ett samhälle. Man studerar den sociala och ...
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