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Förkunskaper
1SV126 Norska, grundkurs eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:

redogöra för fonologisk variation i norskt talspråk med utgångspunkt i 
geografiska och sociala förhållanden,

•

redogöra för huvuddragen i norsk språkhistoria från 1814 till idag,•
föra enkla samtal på norska med hänsyn tagen till uttal och intonation,•
översätta enkla norska texter till svenska,•
diskutera språklig variation i norskt tal- och skriftspråk med hjälp av 
metaspråklig terminologi.

•

Innehåll
Kursen behandlar fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala drag i nutida 
norskt tal- och skriftspråk. Kursen ger också en översikt över norsk språkhistoria från 
1814 till idag. Ordförråd samt grammatiska och fonologiska språkfärdigheter utvecklas 
i läsning av vardagsnära texter och muntliga övningar samt i skrivövningar och 
översättningsuppgifter.

Undervisningsformer



Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.  
 
När kursen ges som distanskurs ges undervisningen företrädesvis med stöd av en 
webbaserad lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Kursen 
examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter. 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
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
Obligatorisk litteratur 
Askedal, John Ole m.fl. 2015. Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. Oslo. 
Kunnskapsforlaget. (cirka 50 sidor efter lärarens urval) 
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ISBN: 9788202283445 
 
Mæhlum, Brit & Røyneland, Unn. 2012. Det norske dialektlandskapet. Innføring i 
studiet av dialekter. Oslo: Cappelen Damm akademisk. 200 s. ISBN: 9788202349417 
 
Omdal, Helge & Vikør, Lars. 2002. Språknormer i Norge. Normeringsproblematikk i 
bokmål og nynorsk. Oslo: Cappelen. S. 78–92. (15 s.) 
 
Vinje, Finn-Erik. 2002. Moderne norsk: En veiledning i skriftlig framstilling – 
morfologiske og syntaktiske vanskeligheter. Bergen: Fagbokforlaget. S. 26–41. (15 s.) 
 
Litteratur som väljs i samråd med undervisande lärare. 100 s. 
 
Referenslitteratur: 
Store norske leksikon. https://snl.no/ 
 
Bokmålsordboka, nynorskordboka https://ordbok.uib.no/ 
 


