
Enkätresultat - språkhistoria

>25 inst. har svarat.

Ämnen:

Baltiska språk, engelska, estniska, 
franska, italienska, latin, nordiska 
språk/svenska, ryska/slaviska språk, 
spanska, tyska.



Grundutbildning

• B-nivå kurser om 5-7,5 p. (äv. 12 p.) ges, 
även kortare kurser ges (2/3,5 p.)

• Några ger kurserna först på C-nivån

• En del ger påbyggnadskurser i språkhistoria på 
C-nivån,  om 3, 5 - 7,5 p.



Klassiska språk

• Speciellt fall:
fornkyrkoslaviska, latin, grekiska och sanskrit 

• Fornkyrkoslaviska egen kurs GU 0 – 20 (- 30) p.
Ingår i rysk språkhistoria

• Latin här går man från förklassisk tid till 
vulgärlatinsk och nylatinsk tid – 7,5 p.



Avancerad nivå

• Existerar inte i alla ämnen överallt

• Men där det finns erbjuds kurser i fornspråk 
(inte språkhistoria) oftast om 7,5 – 15 p
(även 5 – 30 p)



Forskarutbildning

• I forskarutbildningen ingår praktiskt taget 
alltid språkhistoria/fornspråk och här finns 
utrymme för individuella tillägg.
Oftast om 7,5 p. och uppåt -15 (ibland 30 p.).



Forskning (antal personer)

• Baltiska språk: 3 (=alla), språk, SU (+ ny dokt.).

• Engelska: 9 (+dokt.), språk & litt., GU, LU, SU, 
UU.

• Franska: 3 (+ dokt.), språk & litt., SU.

• Italienska: 2, litt., SU.

• Latin: 7 (+ dokt.), språk, edition & litt., GU, SU, 
UU.

• Nordiska språk/svenska: 17 (+ dokt) GU, SU, 

UmU, UU.  + SOFI!!



• Ryska/slaviska språk: 12 ( + dokt.) mest språk, 
men några litt., GU, SU, UmU, UU.

• Spanska: 1, språk, GU.

• Tyska: 7 (+ dokt.), språk & litt., HiD, SU, UU.

• Totalt: 61, varav nordiska + slaviska 29!!!

• Till detta kommer forskare som ej skickat in enkät 
och ämnen som grekiska, sinologi, japanska, 
sanskrit, semitiska språk, m. fl.



• Situationen är trots allt positiv.

• Vart går vi nu????

• För att identifiera blivande (?) kontakter, 
skicka in forskningsämnen + forskare,
om ni ej gjort detta





En idé?

• Kanske en hemsida med lista över 
intresserade forskare/doktorander OCH

• Huvudsakliga språkhistoriska intressen;

• Pågående projekt;

• Länk för bibliografi och CV.

Skall det vara en sökbar lista eller bara en 
lista? Vem gör detta?


