Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB28, Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 högskolepoäng
Swedish: History of the Swedish Language, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-06-03 att gälla från och med 201506-03, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom Språkkonsultprogrammet.
Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grunderna i svensk fonologi och fonetik
• kunna redogöra för sådana ortografiska, morfologiska och syntaktiska
förändringar i det skrivna språket som lett fram till dagens standardiserade
svenska skriftspråk
• kunna redogöra för och i stora drag datera sådana fonetiska, fonologiska,
morfologiska och syntaktiska förändringar som lett fram till talat svenskt
standardspråk
• kunna känna igen huvuddragen i de svenska dialekterna
• kunna urskilja olika kronologiska och sociala skikt i det svenska förrådet av
ortnamn och personnamn
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Färdighet och förmåga
• kunna tolka fonematisk skrift samt kunna tolka och använda fonetisk skrift
• kunna förklara egenheter i det moderna språket i ett historiskt perspektiv
• kunna läsa och tolka fornsvenska och nysvenska texter samt göra språkhistoriskt
relevanta iakttagelser i dem
• kunna skaffa information om språkliga företeelser genom att använda
handböcker av olika slag
• kunna ungefärligt datera en okänd text utifrån språkliga kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med utgångspunkt i kunskap om språkhistoria kunna muntligt och skriftligt
resonera insiktsfullt kring frågan om språkvariation, språkförändring och
språkriktighet i ett samtidsperspektiv.

Kursens innehåll
Kursen ger en kort introduktion till svensk fonetik och fonologi. Den behandlar det
svenska ljudsystemet i stort, och de studerande får lära sig att skriva och tolka fonetisk
skrift. Resten av kursen behandlar det svenska språkets utveckling i tal och skrift från
runtid till c:a 1900. Utvecklingen på olika språkliga nivåer och inom olika textgenrer
studeras i ett urval texter från olika tider. De språkförändringsmekanismer och
drivkrafter som kan ligga bakom de studerade förändringarna tas upp. Kursen
behandlar också det svenska förrådet av person- och ortnamn, samt huvuddragen i de
svenska dialekterna.

Kursens genomförande
Under kursens inledande vecka ges en introduktion till fonetik och fonologi. Denna
består av både föreläsningar och övningar. Undervisningen på den språkhistoriska
delen består till stor del av föreläsningar och litteraturläsning om svenska språkets
historia. De studerande arbetar också probleminriktat med ett representativt urval
texter från olika tider och inom olika textgenrer. Texterna studeras i grupp eller enskilt
och diskuteras under lektionerna.

Kursens examination
Fonetikdelen examineras med en skriftlig tentamen efter en vecka. Språkhistoriedelen
examineras med en skriftlig tentamen vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget väl
godkänd på tentamen i språkhistoria.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången grundkurs i svenska, språklig inriktning,
t.ex SVEA11 eller SVEG11–14.

Övrigt
1. Kursen samläses med SVEA20, delkurs 1 Fonetik och fonologi 1,5 hp och delkurs
2 Svensk språkhistoria 6 hp. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen,
vilket innebär att man inte kan tillgodoräkna både SVEB28 och SVEA20 (eller
SSLA02 och motsvarande) i samma examen.
2. Kursen förutsätter goda kunskaper i grammatik, textanalys och språksociologi.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEB28, Svenska: Svensk språkhistoria
Gäller från H15
1501 Fonetik och fonologi, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Svensk språkhistoria, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

