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Inledning 

Låtsas att du har valt ämnet helt själv och skriv varför du tycker att ämnet är intressant och vad du 

kommer att ta upp i den här uppsatsen. Det här kan vara enklare att skriva när du har skrivit mer av 

uppsatsen. 

I denna uppsats kommer jag att berätta om ... Anledningen till att jag har valt det ämnet är ... Några 

frågor jag kommer att besvara är: 

• ... 

• ... 

• ... 

Svenska språkets ursprung, historia och kännetecken 
(Om du går Svenska som andraspråk måste du inte ha 

med den här delen men du får gärna ha det.) 

Skriv om viktiga perioder i svenska språkets historia, 

berätta om varifrån svenskan har utvecklats och vilka 

typiska drag svenskan har. Kom ihåg att hänvisa till 

källor!!! 

Svenska språkets ursprung Du kan ha underrubriker 

här men du måste inte. 

Enligt Digilär (2018) har svenskan utvecklats från .... 

Svenska språkets historia Du kan ha underrubriker här 

men du måste inte. 

Bengt Jönsson (1975) skriver att det svenska språket ... Vidare beskriver Jönsson (1975) att ...  

Svenska språkets kännetecken Du kan ha underrubriker här men du måste inte. 

Kännetecknande för det svenska språket är ... , enligt .... (...) 

Svenskan och dess grannspråk 
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Jämför svenskan med de andra språken i Norden, t.ex. danska, norska och finska. Vilka likheter och 

skillnader finns? 

Svenska dialekter 
(Om du går kursen Svenska och inte Svenska som andraspråk måste du inte ha med den här delen 

men du får gärna ha det om du har tid) 

Berätta om några viktiga svenska dialekter. Vilka typiska kännetecken har dialekten? Hur brukar 

andra uppfatta dialekter, dvs. vad tänker andra om de hör någon prata den dialekten? 

Avslutning 
Sammanfatta det du har kommit fram till. Koppla ihop med det du skrev i inledningen. Om du har 

några tankar om något mer som skulle vara intressant att läsa om som hör ihop med det här kan du 

skriva det också. 

Källkritik 
Berätta om dina källor: Vad gör att man troligtvis kan lita på informationen? Vad gör att man kan 

vara tveksam till om informationen stämmer? 

Källförteckning 
Skriv upp dina källor i bokstavsordning. Kom ihåg datum på när du hämtade internetkällor och 

källor till dina bilder! 
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