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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till VAL-projektet.
Kursens uppläggning
Provkod
NOHI

Benämning
Nordiska språk och svensk språkhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar det nordiska språksamhället samt svensk språk- och texthistoria med en diskussion av
inom- och utomspråkliga drivkrafter bakom språkförändringar. Tonvikten ligger på skriftspråkets
standardisering. I kursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska. Kursen omfattar
även färdighet i att förstå och diskutera talade och skrivna texter på danska och norska.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för huvuddragen i svenska språkets historia med vissa nordiska jämförelser samt för några ur
språkhistoriskt perspektiv centrala texter
- relatera språkliga förändringar till inom- och utomspråkliga drivkrafter,
- redogöra för språkliga särdrag i danska och norska jämfört med svenska
- dokumentera förståelse av texter och tal på danska och norska
- resonera om den nordiska språkgemenskapen och dess förutsättningar ur såväl ett historiskt som samtida
perspektiv.
Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk för redovisningsseminarier
samt seminarierna i danska och norska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen på kurssidan i webbkatalogen.
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Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom hemtentamen och salstentamen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen på kurssidan i webbkatalogen. Kursbeskrivningen
finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt
närvarokrav. Om en student är frånvarande från högst ett obligatoriskt seminarium i danska eller norska, kan
frånvaron kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift. Om frånvaron är högre kan den inte kompenseras.
Studenten måste närvara vid motsvarande seminarier vid ett annat kurstillfälle.
e. Två examinationstillfällen erbjuds per kurstillfälle. Dessutom erbjuds ett examinationstillfälle den termin
som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som
fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom fem arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering ges det lägsta godkända betygssteget.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs,
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i VAL-projektet i ämnet Svenska.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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