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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Engelska B/Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

SVSP Svensk språkhistoria 7.5

Kursens innehåll
Kursen innehåller en översikt av svensk språk- och texthistoria från folkvandringstid till nutid samt av olika 
teoretiska synsätt på språkförändring och text. Ett särskilt fokus ligger på aktuell forskning om svenskans 
historia. Text och språk under olika perioder studeras med hänsyn till de språkliga nivåerna (fonologi, 
morfologi, lexikon och syntax) samt med hänsyn till genre och textens fysiska form i exempelvis handskrifter 
eller tryckta böcker. 

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- redogöra för de viktigare utvecklingslinjerna i svensk språkhistoria

- diskutera texter och språkexempel i ett språkhistoriskt och ett texthistoriskt perspektiv 

- översiktligt redogöra för olika teorier om språkförändring och för aktuell forskning om svenskans 
historia.


Undervisning
Undervisningen ges i form av seminarier. 

Kunskapskontroll och examination
a. Examination sker genom en individuell skriftlig hemtentamen och individuella skriftliga 
inlämningsuppgifter.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 



d. För slutbetyg krävs lägst betyget E på hemtentamen samt att samtliga inlämningsuppgifter godkänts. 
Hemtentamen som lämnas in för sent bedöms ej.



e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 



Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en 
annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästa examinationstillfälle, om inte särskilda skäl 
talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Två examinationstillfällen ges per 
kurstillfälle.



f. Komplettering av hemtentamen medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska 
lämnas in inom 10 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd 
komplettering används betyget E. 

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt e ovan. 

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.nordiska.su.se/utbildning. Aktuell 
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

Sidan 2/2


