Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEM40, Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5
högskolepoäng
Swedish/Scandinavian Languages: Linguistic Variation in the
Scandinavian Languages, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-09-28 och senast reviderad 2016-1028. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-10-28, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i svenska/nordiska språk

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de nordiska språkens centrala strukturella och
sociolingvistiska likheter och olikheter, samt för några nutida
utvecklingstendenser,

Färdighet och förmåga
• kunna använda teoretiska modeller för att lösa olika problem som hänför sig till
de nordiska språkens struktur eller sociolingvistiska situation,
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• självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar som rör nordisk
språkvariation, utreda dessa samt föreslå en lösning,
• skriftligt kunna presentera problem, frågeställningar, metod och resultat av en
undersökning som rör ett språkligt fenomen inom kursens ram,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa god förmåga att värdera och diskutera vetenskapliga texter som rör rör de
nordiska språken och likheter och skillnader mellan dem.

Kursens innehåll
Kursen utgår från traditionella teorier om språkförändring och de nordiska språkens
släktskapsrelationer, men introducerar även nyare teorier om språkvariation och
språkförändring. En del av kursen ägnas åt diskussion och analys av problematiska
fall. Kursdeltagarna genomför ett mindre, vetenskapligt arbete.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och 3–4 obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, dels
i form av ett skriftligt arbete om ett nordiskt språkvariationstema.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. Dessutom
krävs Engelska 6/Engelska B samt Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska
eller nordiska språk eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Observera att kursen förutsätter grundläggande kunskaper i språkstruktur och
språksociologi.
2. Kursen ersätter SVEM30. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEM40, Svenska/Nordiska språk: Nordisk
språkvariation
Gäller från V17
1601 Nordisk språkvariation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

