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Förkunskaper
Grundläggande behörighet

Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna 

läsa och förstå enklare isländsk text med hjälp av ordbok•
använda enklare fraser på isländska•
redogöra för grunderna i isländsk historia och nutida isländskt samhällsliv.•

Innehåll
Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i isländska och innehåller 
isländskt uttal, grammatik, ordbildning och syntax. Kursen ger också översiktliga 
kunskaper i isländsk historia och samhällsliv från Landnamstiden till nutid.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av nätdistribuerat undervisningsmaterial och nätbaserade 
seminarier.



Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationsuppgifter. 
 
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till 
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens 
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Hannesdóttir, Anna Helga, Hæ, hæ. Nybörjarisländska för svenskar och andra 
skandinaver, 1992. Kompendium som distribueras efter instruktioner från institutionen. 
 
Jansson, Håkan, Purism på glid. Studier i nutida isländskt ordbruk, Göteborg: 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2015.* 
 
Jóhannesson, Kristinn, Isländsk grammatik, 3:e versionen. Göteborg: Göteborgs univ., 
Institutionen för svenska språket, 2006. 
 
Jónsson, Baldur, ”Isländska språket”, Nordens språk, red. Allan Karker, Birgitta 
Lindgren och Ståle Løland, Oslo: Novus, 1997, s. 161–176. 16 s. ISBN 82-7099-274-7 
 
Jónsson, Baldur, ”Isländsk ordbildning på inhemsk grund”, Sprog i Norden: årsskrift 
for Nordisk språksekreteriat og språknemndene i Norden, red. Else Bojsen, Mikael 
Reuter, Ståle Løland och Catharina Grünbaum, 1985, s. 5–12.* 
 
Stefánsson, Jón Kalman, Fiskarnir hafa enga fætur. Reykjavik: Forlagið, 2013. 
 
Stefánsson, Jón Kalman, Fiskarna har inga fötter, övers. John Swedenmark, 
Stockholm: Weyler, 2015. 
 
Torp, Arne, ”Nordiska språk i forntid og nutid”, Nordens språk med rötter och fötter, 
red. Iben Stampe Sletten, 2004, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2004, s. 19–74.* 
 
Óskarsson, Veturliði G. Isländsk grammatik för universitetsstudenter, otryckt manus. 
Kompendium som distribueras efter instruktioner från institutionen. 
 
Texterna läses enligt anvisningar. Texter markerade med asterisk (*) är tillgängliga 
digitalt. Ytterligare texter och övningsmaterial tillkommer. 
 
Digitala ordböcker och resurser  
BÍN. Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, http://bin.arnastofnun.is 
 



Icelandic Online, Háskóli Íslands, Reykjavík, http://icelandiconline.is/ ISLEX, 
http://www.islex.se 
 
Referenslitteratur  
Íslensk orðabók, 3. utg., red. Mörður Árnason, Reykjavík: Edda, 2002 (eller senare). 
 
Norstedts isländsk-svenska ordbok, red. Sven B. F. Jansson, Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag, 2005 (äv. tidigare utg. av Rabén & Sjögren). 
 
Norstedts svensk-isländska ordbok, red. Gösta Holm och Aðalsteinn Daviðsson, 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005 (äv. tidigare utg. av Rabén & Sjögren). 
 


