
 

Kursbenämning: 

Svenskans fonetik och fonologi 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Vesselina Georgieva 
E-post: 

vesselina.georgieva@abv.bg 

ECTS-poäng: 

4 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 2 - ht vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B1-B2 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk. 

Kursinnehåll 

I föreläsningskursen Svenskans fonetik och fonologi ingår en detaljerad beskrivning av 

svenskans ljudsystem i akustiskt, artikulatoriskt och funktionellt perspektiv. Andra 

viktiga områden som berörs är den moderna svenskans fonemförråd, fonologiska 

förändringar och regler ur synkronisk och diakronisk synvinkel, stavelsens struktur och 

särdrag, fonotaktiska regler, prosodins grundläggande element – betoning, kvantitet, 

intonation – och deras egenskaper, samt flera svenska dialekters fonetiska och 

fonologiska särdrag. Jämförelsen med det bulgariska språkets fonetiska och fonologiska 

system tillåter studenterna att på ett bättre sätt tillägna sig det svenska ljudsystemets 

egenart både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

 Seminarierna består av fördjupad analys och beskrivning av de olika språkljuden 

både som isolerade enheter och som beståndsdel i det löpande talet, med alla förändringar 

som det senare fallet medför – assimilation, dissimilation, reduktion o.d. Studenterna får 

lära sig att göra transkription av autentiska texter, att göra praktisk analys av basprosodin 

och reglerna efter vilka den omformas och fungerar i talpraktiken. 

 

 

Kursbenämning: 

Nominalsystemets morfologi 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Pavel Stoyanov 
E-post: 

pavel.stoyanov@sc-bg.com) 

ECTS-poäng: 

3 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 2 - vt vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B1-B2 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk 

Kursinnehåll 

I form av föreläsningar och seminarier behandlar kursen på ett systematiskt sätt de 

enskilda svenska nominalkategoriernas specifika drag. Med utgångspunkt i den 

traditionella grammatiken, och under beaktningstagande av den moderna grammatikens 

rön, görs en såväl teoretisk som praktisk genomgång av deras struktur. Detta sker med 

hjälp av ett ansenligt antal språkexempel, inhämtade från olika samtida svenska texter, 

ordnade efter deras olika stilnivå. De viktigaste nominala kategorierna studeras även mot 

bakgrund av de andra nordiska språken, samt ofta även i jämförelse med tyskan, 

engelskan och bulgariskan. Ofta ges det även exempel ur äldre svensk litteratur. 

 Utöver kursens huvudmål – studiet av språkets morfologiska strukturer, får 

studenterna även en viss färdighet i att både urskilja olika stilistiska särdrag i svenskan 

som att hitta passande översättningsekvivalenter i sitt egna språk. 
 



 

 

Kursbenämning: 

Verbalsystemets morfologi 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Pavel Stoyanov 
E-post: 

pavel.stoyanov@sc-bg.com) 

ECTS-poäng: 

4 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 3 - ht vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B1-B2 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk. 

Kursinnehåll 

Föreläsningskursen behandlar på ett systematiskt sätt de enskilda svenska 

nominalkategoriernas specifika drag. Med utgångspunkt i den traditionella grammatiken, 

och under beaktningstagande av den moderna grammatikens rön, görs en såväl teoretisk 

som praktisk genomgång av deras struktur. Detta sker med hjälp av ett ansenligt antal 

språkexempel, inhämtade från olika samtida svenska texter, ordnade efter deras olika 

stilnivå. De viktigaste nominala kategorierna studeras även mot bakgrund av de andra 

nordiska språken, samt ofta även i jämförelse med tyskan, engelskan och bulgariskan. 

Ofta ges det även exempel ur äldre svensk litteratur. 

 På seminarierna appliceras de teoretiskt förvärvade kunskaperna vid analysen och 

tolkningen av språkligt material inhämtat från svenska verk i original. Utöver detta, får 

studenterna även en viss färdighet i att både urskilja olika stilistiska särdrag i svenskan 

som att hitta passande översättningsekvivalenter i sitt egna språk. 
 

 

Kursbenämning: 

Syntax 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Pavel Stoyanov 
E-post: 

pavel.stoyanov@sc-bg.com) 

ECTS-poäng: 

4 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 3 - vt vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B1-B2 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk. 

Kursinnehåll 

Föreläsningskursen behandlar på ett systematiskt sätt den moderna svenska syntaxens 

specifika drag. Med utgångspunkt i den traditionella grammatiken, och under 

beaktningstagande av den moderna grammatikens rön, görs en såväl teoretisk som 

praktisk genomgång av de syntaktiska strukturerna. Detta sker med hjälp av ett ansenligt 

antal språkexempel, inhämtade från olika samtida svenska texter, ordnade efter deras 

olika stilnivå. De viktigaste syntaktiska kategorierna studeras även mot bakgrund av de 

andra nordiska språken, samt ofta även i jämförelse med tyskan, engelskan och 

bulgariskan. Ofta ges det även exempel ur äldre svensk litteratur. 

 På seminarierna appliceras de teoretiskt förvärvade kunskaperna vid analysen och 

tolkningen av språkligt material inhämtat från svenska verk i original. Utöver detta, får 

studenterna även en viss färdighet i att både urskilja olika syntaktiska särdrag i svenskan 

som att hitta passande översättningsekvivalenter i sitt egna språk. 
 

 



 

 

Kursbenämning: 

Affärssvenska 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Vesselina Georgieva 
E-post: 

vesselina.georgieva@abv.bg 

ECTS-poäng: 

3 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 3 - ht vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B1 enligt Gemensam europeisk referensram 

för språk. 

Kursinnehåll 

Kursen i Affärssvenska omfattar grundläggande företeelser och begrepp inom närings- 

och affärslivet, som t.ex. företagsstruktur, handlingar, styrelse, presentationer, marketing, 

bankväsen, skattesystem o.d. Målet med kursen är att ge studenterna fördjupade 

kunskaper och goda färdigheter inom dessa områden. Studenterna får möjligheten att 

tillägna sig det specifika ordförråd och syntaktiska regler, som gäller. Målet går också ut 

på att lära sig behärska affärsterminologin, att skapa egna texter, att skriva affärsbrev och 

mejl, att kunna översätta specialiserade texter. 
 

 

Kursbenämning: 

Aktuella utvecklingstendenser i dagens svenska 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Pavel Stoyanov 

Universitetsadjunkt Vesselina Georgieva 

E-post: 

pavel.stoyanov@sc-bg.com 

vesselina.georgieva@abv.bg 

ECTS-poäng: 

3 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 4 - vt vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B2-C1 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk. 

Kursinnehåll 

Föreläsningskursen Aktuella utvecklingstendenser i dagens svenska behandlar relationen 

mellan norm och variation inom modern svensk språkvetenskap och existerande 

språkpraxis. Uppmärksamheten är riktad mot olika problem såväl på det morfologiska, 

som på det syntaktiska och semantiska planet. Förutom analys av konkreta språkliga 

fenomen, görs även analys av språkliga och utomspråkliga kontexter, där orsakerna till de 

olika företeelsernas uppkomst kan ligga. De olika språkliga tendenserna diskuteras också 

med hänsyn till deras framtidsutveckling inom språkets ramar. 

 Kursen består av tre delar, som beskriver språknormens variation på morfologiskt, 

syntaktiskt, lexikologiskt och semantiskt plan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursbenämning: 

Svenskans lexikologi och ordbildning 

Kursledare:  

Universitetsadjunkt Vesselina Georgieva 
E-post: 

vesselina.georgieva@abv.bg 

ECTS-poäng: 

5 
Akademisk examen: 

Kandidatexamen 
Årskurs och termin: 

Åk 4 - ht vartannat år 

Förkunskapskrav: 

Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå B2-C1 enligt Gemensam europeisk 

referensram för språk. 

Föreläsningskursen Svenskans lexikologi och ordbildning består av två delar. Den första 

delen berör ordet och dess semantiska särdrag – betydelsestruktur och 

betydelseformering, betydelsetyper, flertydighet, lexikala relationer mellan orden, olika 

sätt att bygga upp och berika det lexikala systemet, indelning av ordförrådet på grundval 

av historiska, regionala och sociolingvistiska kriterier. Det görs en djupare genomgång av 

ordförrådets historiska utveckling samt en viktig kontrastiv analys gentemot andra 

germanska språk. Ordbildningsdelen behandlar de mest frekventa ordbildningstyperna i 

modern svenska, varvid särkild uppmärksamhet ägnas åt sammansättning, prefix- och 

suffixavledning. Dessa modeller diskuteras med hänsyn till deras distinkta fonetiska, 

morfologiska och semantiska särdrag. Relationerna mellan de olika 

ordbildningselementen som synonymi, polysemy, konkurrens o.d. tas också upp. Det görs 

även en viktig genomgång av olika ordböcker och lexikon över det svenska språket, deras 

syfte, uppbyggnad och användningsområde. 

 De förvärvade teoretiska kunskaperna får därefter en praktisk tillämpning på 

seminarierna, där det görs ingående struktur- och betydelsenalys av olika ordtyper, varvid 

huvudaccenten läggs på de inbördes relationerna mellan de semantiska komponenterna 

och ordbidningselementen inom det konkreta ordets ramar samt mot bakgrunden av 

språksystemet som helhet. 
 


