
Dnr: S1GB04/20162

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Kursplan

Språkhistoria och nordistik

Kurskod: S1GB04
Kursens benämning: Språkhistoria och nordistik

Language History and Scandinavian Languages
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-19 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Svenska, 1-30 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva svenska språkets böjningssystem vid olika tidpunkter och förklara vilka historiska rester
som förekommer i nutida böjning,
2. beskriva syntaktiska drag som förändrats i svenska språket och identifiera relevanta exempel i texter
från olika tider,
3. beskriva förändringar i ordbetydelse utifrån historiskt inriktade ordböcker samt förklara innehållet i
historiska texter med hjälp av ordböcker och andra handböcker,
4. tillämpa kunskaper om norskt och/eller danskt ordförråd genom referat och översättning av norska
och/eller danska texter med och utan hjälpmedel och
5. redogöra för hur språkförståelsen inom Norden ser ut idag och i ett historiskt perspektiv samt
beskriva olika strategier för kommunikation mellan talare av olika nordiska språk.

Innehåll
I kursen fördjupas genomgången av svenska språkets historia med inriktning på både ordförråd och
grammatik. I delkursen behandlas också grunderna i norska och/eller danska tillsammans med frågor
kring internordisk språkförståelse.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Mål 1, 2 och 3 examineras genom individuella inlämningsuppgifter.
Mål 3 examineras även genom muntlig diskussion i grupp.
Mål 4 examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning i grupp.
Mål 5 examineras genom individuell inlämningsuppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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