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Nordiska språk
 

Ämnet nordiska språk handlar om de nordiska språken och om texter
från det nordiska språkområdet. Det kan delas in i en historisk och en
modern inriktning.
 
Historiskt inriktade kurser
Inom ämnet Nordiska språk kan du läsa historiskt inriktade kurser hos oss.
Du lär dig att tolka runstenar och ortnamn, förstå fornisländska, medeltida
svenska, läsa gamla handstilar och mycket annat.
 
Historiska kunskaper om språk är användbara på olika sätt i arbetslivet,
exempelvis inom undervisning, guidning, bibliotek, arkiv, museer och förlag.
Om du är intresserad av historia och språk är det här kurser för dig.
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Nyhavn, Köpenhamn, Danmark.
Foto: Micke Pettersson, MostPhotos

Slottsplassen, Oslo, Norge.
Foto: Nataliia Anisimova, MostPhotos

Danska
Det danska språket sägs ha utvecklats snabbare än de flest västerländska
språken de senaste decennierna. Utvecklingen hänger samman med stora
sociala förändringar och kontakter med omvärlden.
 
Vi ger kurser i danska som går delvis på distans, delvis på campus. Kurserna
är praktiskt inriktade så att du tränar förmågan att förstå och uttrycka dig
i tal och skrift. Vår lärare är dansk och kurserna ges på danska.
 
Norska
Det norska språksamhället är präglat av mångfald. I talspråket är dialekterna
högst levande och de används i nästan alla sammanhang. Det finns det två
former av norskt skriftspråk, bokmål och nynorska, vilka är officiellt
jämställda. 
 
Vi ger kurser i norska som går delvis på distans, delvis på campus. Kurserna
är praktiskt inriktade så att du tränar förmågan att förstå och uttrycka dig
i tal och skrift. Vår lärare är norsk och kurserna ges på norska.
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Historiska kunskaper om språk är användbara på olika sätt
i arbetslivet, exempelvis inom undervisning, guidning, bibliotek,
arkiv, museer och förlag. Hos oss kan du läsa kurser i nordiska
språk med historisk inriktning.
 
Vi ger också kurser i danska och norska. För det mesta förstår
vi varandra ganska bra i Norden, även om vi talar olika skandi-
naviska språk, men i arbetslivet krävs ofta en avancerad språk-
färdighet. Den kan du skaffa dig hos oss.
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