Kurslitteratur
NS3037, Nordiska språk, kandidatkurs, 30 hp
Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2016-06-01.
Gäller fr.o.m. ht 16.
Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d.

Examensarbete, 15 hp
Josephson, Olle. 2003 (rev. av M. Blåsjö). Uppsatsen. Handledning för uppsatsskribenter i
svenska och nordiska språk. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (Ca
25 s.) (Finns i kursplattformen.)

Valbara fördjupningskurser i nordiska språk
Aktuella forskningsfält, 7,5 hp
400–650 s. väljs i samråd med examinator eller kursföreståndare för att belysa och fördjupa
ett aktuellt forskningsområde inom nordiska språk med historisk inriktning, exempelvis de
nordiska medeltidslagarna, Eufemiavisorna och den höviska kulturen, folkspråkig och latinsk
litteracitet i nordisk medeltid, medeltida skriftkultur eller nordisk bibelöversättning under
medeltid och tidigmodern tid, nordisk syntax, interskandinavisk kommunikation, nordisk
fonologi.
En eller flera av dessa titlar ska ingå. Valet görs av examinator.
Haapamäki, Saara. 2010. Språkhistoria och nordistikens historia – nordistiska
doktorsavhandlingar på 1900-talet. I: E. Magnusson & L. Rogström (red.), Studier i svensk
språkhistoria 10 Språkhistoria – hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk
ordforskning. 36.) Göteborg: Styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet. S.
1–19. (19 s.)
Hellberg, Staffan. 2013. Inledning. I: S. Hellberg (red.), Nordiska språk då och nu. Artiklar av
stockholmsforskare från skilda tider. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies
in Scandinavian Philology. 59.) Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet,
Stockholms universitet. S. 9–16. (8 s.) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-98466
(13 juni 2016)
Pettersson, Jonatan. 2014. Den språkhistoriska kunskapens värden. Språkhistoria i ett
historiedidaktiskt perspektiv. I: M. Bylin, C. Falk & T. Riad (red.), Studier i svensk
språkhistoria 12. Variation och förändring. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm
Studies in Scandinavian Philology. 60.) Stockholm: Institutionen för svenska och
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flerspråkighet, Stockholms universitet. S. 153–165. (13 s.)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-103419 (13 juni 2016)
Ralph, Bo. 2010. Språkhistoria för massorna. I: E. Magnusson & L. Rogström (red.), Studier i
svensk språkhistoria 10 Språkhistoria – hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk
ordforskning. 36.) Göteborg: Styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet. S.
21–39. (19 s.)

Valfri breddningskurs, 7,5 hp
Se litteraturlista för aktuell kurs/delkurs.

Gotiska, 7,5 hp.
Se litteraturlista för den fristående kursen NS3046, Gotiska.

Fornisländska II, 7,5 hp
Se litteraturlista för den fristående kursen NS3021, Fornisländska II.
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