
       

 

  

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18  

Gäller ht-07 

 

Svenska språket, 31-60 högskolepoäng 
The Swedish Language, 31-60 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Kursen är den andra fristående kursen i svenska språket, 31-60 hp 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- ha förvärvat översiktliga kunskaper om språkteorier och språkliga förändringar av  
- betydelse för svenska språkhistoria 
- ha förvärvat kunskaper i svensk fonetik, fonologi och ortografi 
- ha fördjupat sin förmåga att analysera texter från äldre skeden 
- ha förvärvat kunskaper om de nordiska språken och förmåga att förstå talad och 

skriven danska och norska 
- ha utvecklat förmåga att skaffa information på olika sätt och att värdera källor vad 

gäller vetenskaplig trovärdighet 
- ha visat förmåga att skriva en uppsats av god kvalitet och kunna ge konstruktiva 

synpunkter på andras uppsatser 

  

Innehåll 
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1. Fonetik, 7,5 hp. Fonetik, 7,5 hp. Fonetik, 7,5 hp. Fonetik, 7,5 hp    
Delkurs 2.  Svensk språkhistoria, 7,5 hpDelkurs 2.  Svensk språkhistoria, 7,5 hpDelkurs 2.  Svensk språkhistoria, 7,5 hpDelkurs 2.  Svensk språkhistoria, 7,5 hp    
Delkurs 3.  Nordiska språk, 7,5 hpDelkurs 3.  Nordiska språk, 7,5 hpDelkurs 3.  Nordiska språk, 7,5 hpDelkurs 3.  Nordiska språk, 7,5 hp    
    
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1.... Fonetik, 7,5  Fonetik, 7,5  Fonetik, 7,5  Fonetik, 7,5 hphphphp    
Phonetics, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Teorier om språkliga förändringar 
Allmän och svensk fonetik, fonologi, fonotax och ortografi 
Ljudförändringar i svenska språket 
Variationer i svenskt uttal    
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

- kunna redogöra för principiellt viktiga ljudförändringar i svenska språket 
- kunna använda fonetisk skrift för att beskriva uttalet av svenska ord 
- kunna redovisa översiktliga kunskaper om dialektala varieteter av svenskan 
- visa insikter om överensstämmelsen mellan ljud och skrift i äldre och modern 

svenska samt i de övriga nordiska språken 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LSAB17LSAB17LSAB17LSAB17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     BBBB    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    SVASVASVASVA    



 
 
 
Examination 
Kunskaperna examineras genom individuell salstentamen. 
 
Delkurs Delkurs Delkurs Delkurs 2.  Svensk2.  Svensk2.  Svensk2.  Svensk språkhistoria, 7,5 hp språkhistoria, 7,5 hp språkhistoria, 7,5 hp språkhistoria, 7,5 hp    
The Swedish Language in a Historical Perspective, 7,5 credit points 
    
Innehåll 
Språkhistoria: det svenska språket i stora drag från runsvenska till modern svenska 
Analys av språket i texter från olika perioder 
Svenska dialekter 
Ort- och personnamn 
Användning av etymologiska ordböcker 

 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha förvärvat översiktliga kunskaper i svensk språkhistoria 
- kunna tillämpa kunskaper i språkhistorien vid analys av texter från äldre skeden 
- ha kunskaper om och förmåga att tillgodogöra sig information från historiska 

ordböcker 
- ha fått översiktliga insikter om svenska ortnamn och personnamnen i ett histo-

riskt perspektiv 
 
Examination 
Kunskaperna och färdigheterna examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga 
hemskrivningsuppgifter eller skriftlig salstentamen. 
 
Delkurs 3. Delkurs 3. Delkurs 3. Delkurs 3.  No No No Nordiska språk, 7,5 hprdiska språk, 7,5 hprdiska språk, 7,5 hprdiska språk, 7,5 hp    
The Nordic Language, 7,5 credit points 
 

Innehåll 
De nordiska språkens historia 
De nordiska språken i ett nutida perspektiv samt språkpolitik, språkvård och språklig 
medvetenhet i de nordiska länderna 
Dansk och norsk skönlitteratur 
Orientering om isländska, färöiska och inhemska minoritetsspråk i Norden 
 

Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha förvärvat översiktliga kunskaper om hur de nordiska språken utvecklats till 
moderna språk idag 

- ha förvärvat särskilda insikter om danskans och norskans uttal och grammatik 
- kunna tillgodogöra sig litteratur på norska och danska 
- ha översiktliga kunskaper om övriga nordiska språk samt inhemska språk i Nor-

den 
    
Examination 
Kunskaperna och förmågan examineras genom muntliga redovisningar vid seminarier och 
genom skriftliga hemskrivningsuppgifter. 
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hpDelkurs 4: Uppsats, 7,5 hpDelkurs 4: Uppsats, 7,5 hpDelkurs 4: Uppsats, 7,5 hp    
Essay writing, 7,5 credit points 
 
Innehåll 
Metoder inom språkvetenskap 
Informationssökning i databaser 
Uppsatsseminarier där de studerande dels ger konstruktiva synpunkter på andras uppsat-
ser, dels försvarar den uppsats de själva skrivit. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande 

- ha utvecklat sina kunskaper och insikter i metod och informationssökning 
- ha visat prov på att kunna skriva en uppsats av acceptabel kvalitet 
- kunna granska andras uppsatser i vetenskaplig 

    
Examination 
Uppsatserna ventileras på särskilda seminarier. Därvid ska även konstruktiva synpunkter 
på andras uppsatser ges. 
    

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad 
kurs i Svenska, 1-30 hp (1-20 poäng) 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner med övningsuppgifter, 
muntliga och skriftliga redovisningar (se under respektive delkurs) 

  

Examination och betyg 
För kursen ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att erhålla betyget 
Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samliga delkurser. För betyget Väl 
godkänd på hela kursen skall betyget Väl Godkänd ha uppnåtts på minst 22,5 hp, varav 
uppsatsen skall ingå. 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker efter avslutad kurs och, om behov finns, efter varje avslutad delkurs. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2007 
 

 

 

Svenska språket, 31-60 hp 

 
Fonetik, 7,5, hp:  Antal sidor 
Elert, Carl-Christian (1995), Allmän och svensk fonetik.  
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 172  
Pettersson, Gertrud (2002): Svenska språket under sju hundra år.  
Lund: Studentlitteratur. Avsnitt om ljudförändringar i språket.  65 
Tre uppsatser om stavning.  
 50 
Stencilerat material 50 

Svensk språkhistoria, 7,5 hp: 

Aitchison, Jean (2 uppl, 1991): Language change. Progress or decay? 
Cambridge: Cambridge University Press 258  
Molde, Bertil & Ståhle, Carl Ivar (1979): 1900-talssvenska. Skrifter utg. 
av Svenska språknämnden 37 78 
Pettersson, Gertrud (1996): Svenska språket under 700 år.  
Lund: Studentlitteratur 248 
Stencilerat material med texter från 1700–1900-talen 100 

    
Nordiska språk, 7,5 hp: 

Bar∂dal, Johanna m.fl. (1997): Nordiska. Våra språk förr och nu.  
Lund: Studentlitteratur. I urval 150 
Skönlitteratur på norska och danska (i samråd med läraren) 500 
Att förstå varandra i Norden. (3. uppl. 1993) Utg. av Nordiska rådet. 55 
Artiklar ur Språk i Norden, utg. av Nordiska språksekretariatet:    
Stencilerat material 100 

Uppsats, 7,5 hp: 

Lagerholm, Per (2005): Språkvetenskapliga uppsatser.  Lund: Studentlitteratur 133 
Svenska skrivregler (2000), Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 77.  
Solna: Almqvist & Wiksell 216 
    

    
 
 
 

  

    


