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Fastställd 2019-11-04 
Senast reviderad 2020-11-23 av Fakulteten för konst och humaniora. Revidering av 
litteraturlistan. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021

Förkunskaper
Grundläggande behörighet

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

kunna använda ett antal vardagliga ord och fraser på norska i tal och skrift,•
redogöra för grundläggande kunskaper om grammatik och ordförråd i bokmål 
och nynorska,

•

redogöra för grundläggande kunskaper om den norska talspråkssituationen,•
redogöra för centrala drag i norsk språk- och kulturhistoria.•

Innehåll
Under kursen får de studerande goda förutsättningar att tillägna sig grundläggande 
språkfärdigheter i såväl talad som skriven norska. Genom muntliga och skriftliga 
uppgifter får studenterna öva sina egna språkfärdigheter. De två varianterna av 
skriftspråk, bokmål och nynorsk, studeras med fokus på likheter och skillnader i 
grammatik och ordförråd. Talspråkssituationen studeras från ett variationsperspektiv. 
Kursen ger också en översikt över språk- och kulturhistoriska orsaker bakom den 



norska språksituationen samt en orientering om nutida norskt samhällsliv.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och 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 uppgifter. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur 
Fjeldstad, Anton & Hervolds, Kari (1989) Norsk for svensker. Studentlitteratur, 164 s. 
ISBN9144301111, 9789144301112 
 
Mæhlum, Brit & Røyneland, Unni (2012). Det norske dialektlandskapet. Innføring i 
studiet av dialekter. Oslo: Cappelen Damm akademisk forlag. 15 s. ISBN 978-82-02-
34941-7 [Tillhandahålls som pdf av institutionen] 
 
Papazian, Eric (2012). Norge – riket uten rikstalemål? Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 
30:1. S. 50-115. 
 
Referenslitteratur 
Bokmålsordboka/Nynorskordboka på nett. http://bokmalsordboka.uio.no/ 
Fowler, Birgitta, Vannebo, Kjell Ivar & Moberg, Lena (1998). Norstedts norsk-svenska 
ordbok: 54 000 ord och fraser. Stockholm: Norstedts ordbok. ISBN 9172270039 
 
Språkorganisationer 
Bokmålsforbundet http://allverden.no/polorg/bokmal/ 
 
Noregs Mållag http://www.nm.no/ 
 
Riksmålsforbundet https://www.riksmalsforbundet.no/ 
 
Språkrådet https://www.sprakradet.no/ 
 
Därutöver tillkommer artiklar och övningsmaterial omfattande ca 150 s. som 
tillhandahålls av läraren. 
 


