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Betygskriterier 

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp 

Delkurs 1: Runologi I, 7,5 hp 

Fastställda av prefekten 2013-05-08. 

Gäller fr.o.m. ht 13. 

 
Förväntade studieresultat - lärandemål 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna 

1) läsa och tolka runinskrifter från olika perioder  

2) redogöra för runskriftens utveckling från äldsta tid till den nya tiden  

3) diskutera teori och metodproblem inom runologin såsom runinskrifternas värde som källor 
för språkutveckling och samhälleliga fenomen. 

Betygskriterier 
Du får betyg enligt en sjugradig skala, där A–E är godkända betyg och Fx–F är underkända 
betyg. För godkänt betyg på kursen krävs att lärandemålen är uppfyllda (minst E).  Lägst betyg avgör, 
dvs. alla kraven för ett betyg ska vara uppfyllda för att betyget ska ges.  

 

A Studenten läser och tolkar 
runinskrifter från olika 
perioder på ett 
genomgående rimligt sätt.  

Studenten redogör analytiskt 
och korrekt för runskriftens 
utveckling.  

Studenten diskuterar teori 
och metodproblem inom 
runologin med 
självständig hållning och 
förankring i relevant 
litteratur.  B Studenten läser och tolkar 

runinskrifter från olika 
perioder på ett med något 
enstaka undantag rimligt 
sätt. Inga allvarliga 
missuppfattningar. 

C Studenten läser och tolkar 
runinskrifter från olika 
perioder på ett med enstaka 
undantag rimligt sätt. Inga 
allvarliga missuppfattningar. 

Studenten diskuterar teori 
och metodproblem inom 
runologin med 
förankring i relevant 
litteratur.  

D Studenten läser och tolkar 
runinskrifter från olika 
perioder på ett i huvudsak 
rimligt sätt. Avvikelserna är 
med något enstaka undantag 

Studenten redogör i stort sett 
korrekt för runskriftens 
utveckling. 
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mindre allvarliga och 
påverkar inte helheten.  

E Studenten läser och tolkar 
runinskrifter från olika 
perioder på ett någorlunda 
rimligt sätt. Avvikelserna är 
med några få undantag 
mindre allvarliga och 
påverkar inte helheten.  

Studenten diskuterar teori 
och metodproblem inom 
runologin med 
anknytning till relevant 
litteratur.  

Fx Studenten läser och tolkar 
runinskrifter från olika 
perioden med flera allvarliga 
missuppfattningar eller med 
luckor.  

 

Studenten redogör för 
runskriftens utveckling med 
flera missuppfattningar 
och/eller luckor.  

Studenten diskuterar teori 
och metodproblem inom 
runologin på ett sätt som 
ofta är missvisande eller 
med liten anknytning till 
relevant litteratur. 

F Studenten visar inte att den 
kan läsa och tolka 
runinskrifter från olika 
perioder. 

Studenten visar inte att den 
kan redogöra för runskriftens 
utveckling.  

Studenten visar inte att 
den kan diskutera teori 
och metodproblem inom 
runologin.  

 

 

Delkurs 2: Fornisländska I, 7,5 hp 

Fastställda av prefekten 2013-06-05. 

Gäller fr o m ht 2013. 

 

Förväntade studieresultat - lärandemål 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

1. läsa och tolka enkla och normaliserade fornvästnordiska texter och använda för textläsningen 

relevanta hjälpmedel 

2. resonera om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv. 

 

Betygskriterier 

För godkänt betyg på kursen krävs att bägge lärandemål är uppfyllda (minst E), men endast 
det första lärandemålets betyg är graderat. Det andra lärandemålet bedöms enbart med 
godkänd eller underkänd. 
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A:  

Studenten gör korrekta läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade fornvästnordiska 
texter och använder relevanta hjälpmedel och kan lösa svårare språkliga och filologiska 
problem i texterna.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett relevant 
sätt med anknytning till relevant litteratur.  

B:  

Studenten gör korrekta läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade fornvästnordiska 
texter och använder relevanta hjälpmedel och kan lösa en del svårare språkliga och filologiska 
problem i texterna.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett relevant 
sätt med anknytning till relevant litteratur.  

C:  

Studenten gör korrekta läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade fornvästnordiska 
texter och använder relevanta hjälpmedel och kan lösa språkliga och filologiska problem i 
texterna.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett relevant 
sätt med anknytning till relevant litteratur.  

D:  

Studenten gör läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade fornvästnordiska texter 
och använder relevanta hjälpmedel med bara få smärre felaktigheter och kan lösa språkliga 
och filologiska problem i texterna.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett relevant 
sätt med anknytning till relevant litteratur.  

E:  

Studenten gör läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade fornvästnordiska texter 
och använder relevanta hjälpmedel, men tolkningarna innehåller ett antal felaktigheter.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett relevant 
sätt med anknytning till relevant litteratur.  

Fx:  

Studenten kan i viss utsträckning göra läsningar och tolkningar av enkla och normaliserade 
fornvästnordiska texter och använder relevanta hjälpmedel, men tolkningen är ofullständig 
och/eller innehåller ett stort antal felaktigheter.  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett irrelevant 
sätt och/eller utan anknytning till relevant litteratur. 
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F:  

Studenten visar inte att den kan läsa och tolka enkla och normaliserade fornvästnordiska 
texter. 

och/eller  

Studenten resonerar om fornvästnordiska texter i ett texthistoriskt perspektiv på ett irrelevant 
sätt och/eller utan anknytning till relevant litteratur. 

 

Delkurs 3: Svenska dialekter, 7, 5 hp 

 

Fastställda av institutionsstyrelsen 2013-12-04. 

Gäller fr.o.m. vt 14. 

 
Förväntade studieresultat - lärandemål 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna  

1. redogöra för de viktigaste dialektskiljande dragen i svenska dialekter i ett nordiskt perspektiv 
2. diskutera teori- och metodproblem inom dialektologin såsom dialektbegreppet och regional 

och social språklig variation 
3. redogöra för dialektologins källmaterial och för källkritiska problem 
4. tolka dialektkartor och redogöra för olika principer för återgivande av dialekter. 

 
Betygskriterier    
A–E är godkända betyg och Fx–F är underkända. Alla förväntade studieresultat måste vara 
godkända för godkänt betyg på kursen. Lägsta delomdöme avgör slutbetyg på delkursen, men 
i undantagsfall kan ett högre delomdöme i ett lärandemål motivera ett högre slutbetyg. 
 
 
 1 2 3 4 

A Studenten redogör för 
de viktigaste 
dialektskiljande dragen 
i svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv på 
ett i det närmast 
genomgående relevant 
och korrekt sätt 

Studenten diskuterar teori- 
och metodproblem inom 
dialektologin såsom 
dialektbegreppet och 
regional och social språklig 
variation på ett relevant sätt 
med problematiserande 
resonemang om olika 
perspektiv och med 
förankring i relevant 
litteratur. 

Studenten redogör för 
dialektologins 
källmaterial och för 
källkritiska problem på 
ett i det närmaste 
genomgående relevant 
och korrekt sätt. 

Studenten tolkar 
dialektkartor och 
redogör för olika 
principer för 
återgivande av 
dialekter på ett 
genomgående 
relevant och 
korrekt sätt. 

B  Studenten diskuterar teori- 
och metodproblem inom 
dialektologin såsom 
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dialektbegrepet och 
regional och social språklig 
variation på ett relevant sätt 
utifrån olika perspektiv med 
förankring i relevant 
litteratur. 

C Studenten redogör för 
de viktigaste 
dialektskiljande dragen 
i svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv på 
ett i de allra flesta fall 
relevant och korrekt 
sätt. 

   

D Studenten redogör för 
de viktigaste 
dialektskiljande dragen 
i svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv på 
ett i huvudsak relevant 
och korrekt sätt. 

Studenten diskuterar teori- 
och metodproblem inom 
dialektologin såsom 
dialektbegreppet och 
regional och social språklig 
variation på ett i huvudsak  
relevant sätt med 
anknytning till relevant 
litteratur. 

Studenten redogör för 
dialektologins 
källmaterial och för 
källkritiska problem på 
ett oftast relevant och 
korrekt sätt. 

Studenten tolkar 
dialektkartor och 
redogör för olika 
principer för 
återgivande av 
dialekter på ett 
oftast relevant 
och korrekt sätt. 

E Studenten redogör för 
de viktigaste 
dialektskiljande dragen 
i svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv på 
ett ofta relevant och 
korrekt sätt. 

 .  

Fx Studenten redogör för 
dialektskiljande drag i 
svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv på 
ett ofta missvisande sätt 
och/eller med stora 
luckor i 
framställningen. 

Studenten diskuterar teori- 
och metodproblem inom 
dialektologin såsom 
dialektbegreppet och 
regional och social språklig 
variation med 
missuppfattningar och/eller 
med luckor. 

Studenten redogör för 
dialektologins 
källmaterial och för 
käll-kritiska problem 
på ett missvisande sätt. 

Studenten tolkar 
dialektkartor med 
många miss-
uppfattningar 
och/eller  redogör 
för olika principer 
för återgivande av 
dialekter på ett 
missvisande sätt. 

F Studenten visar inte att 
den kan redogöra för de 
viktigaste 
dialektskiljande dragen 
i svenska dialekter i ett 
nordiskt perspektiv. 

Studenten visar inte att den 
kan diskutera teori- och 
metodproblem inom 
dialektologin. 

Studenten visar inte att 
den kan redogöra för 
dialektologins 
källmaterial och/eller 
för källkritiska 
problem. 

 

Studenten visar 
inte att den kan 
tolka 
dialektkartor 
och/eller redogöra 
för olika principer 
för återgivande av 
dialekter. 
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Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp 

Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
1. genomföra en liten språkvetenskaplig undersökning, 
2. presentera undersökningen enligt aktuella normer för vetenskaplig text, 
3. granska och diskutera språkvetenskapliga undersökningar inom området. 
 
Betygskriterier 
För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda (minst E). Betyg 
på lärandemål 1 bygger på en helhetsbedömning med utgångspunkt i delbedömningarna. 
Examinator avgör om enskilda styrkor och svagheter kan kompensera varandra. 
 
A 

1. Studenten genomför, med anknytning till tidigare forskning, en undersökning inom 
området där  

a. en språkvetenskaplig metod har tillämpats konsekvent, noggrant och insiktsfullt 
b. syfte, metod och slutsatser stämmer överens 
c. tänkbara generella slutsatser presenteras och diskuteras utifrån de empiriska 

resultaten. 
2. Studenten presenterar undersökningen enligt aktuella normer för vetenskaplig text. 
3. Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och diskuteras samt 

deltar i diskussion om den egna uppsatsen. 
 
B 

1. Studenten genomför, med anknytning till tidigare forskning, en undersökning inom 
området där 

a. en språkvetenskaplig metod har tillämpats konsekvent, riktigt och noggrant 
b. syfte, metod och slutsatser stämmer överens. 

2. Studenten presenterar undersökningen enligt aktuella normer för vetenskaplig text. 
3. Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och diskuteras samt 

deltar i diskussion om den egna uppsatsen. 
 
 
 
C 

1. Studenten genomför, med anknytning till tidigare forskning, en undersökning inom 
området där  

a. en språkvetenskaplig metod har tillämpats noggrant och i stort sett konsekvent 
och riktigt 

b. syfte, metod och slutsatser stämmer överens. 
2. Studenten presenterar undersökningen i stort sett enligt aktuella normer för 

vetenskaplig text. 
3. Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och diskuteras samt 

deltar i diskussion om den egna uppsatsen. 
 
D 

1. Studenten genomför en undersökning inom området där 
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a. en språkvetenskaplig metod har tillämpats i stort sett riktigt 
b. syfte, metod och slutsatser stämmer överens i det väsentliga. 

2. Studenten presenterar undersökningen i stort sett enligt aktuella normer för 
vetenskaplig text. 

3. Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och diskuteras samt 
deltar i diskussion om den egna uppsatsen. 

 
E 

1. Studenten genomför en undersökning inom området där 
a. en språkvetenskaplig metod i långa stycken har tillämpats i stort sett riktigt 
b. det finns ett samband mellan syfte, metod och slutsatser. 

2. Studenten presenterar undersökningen i stort sett enligt aktuella normer för 
vetenskaplig text. 

3. Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och diskuteras samt 
deltar i diskussion om den egna uppsatsen. 

 
Fx 

1. Studenten genomför en undersökning där 
a. det finns en metod men den tillämpas klart osystematiskt eller felaktigt 
b. det finns stora brister i överensstämmelse mellan syfte, metod och slutsatser. 

Och/eller: 
2. Studenten presenterar undersökningen på ett sätt som gör den svår att förstå. 

Och/eller: 
Studenten genomför inte oppositionen. 

 
F 

1. Studenten genomför en undersökning där 
a. det saknas överensstämmelse mellan syfte, material och metod 
b. metod och/eller begreppsapparat är inte systematisk eller saknar anknytning till 

språkvetenskaplig forskning. 
Och/eller: 

2. Studenten presenterar undersökningen på ett sätt som avviker markant från aktuella 
normer för vetenskaplig text. 
Och/eller: 
Studenten genomför inte oppositionen. 

 


