
      
Kursplan
för kurs på grundnivå
Danska som grannspråk - läsfärdighet, kurs inom 
VAL-projektet

Danish as a Neighbour Language - Reading 
Proficiency, Course within the VAL Project

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod: NS117U
Gäller från: HT 2012
Fastställd: 2012-09-26
Institution: Institutionen för nordiska språk

Huvudområde: Nordiska språk
Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav

Beslut
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-09-26.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagning till VAL-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

DASG Danska som grannspråk 7.5

Kursens innehåll
Kursens syfte är att öka deltagarnas läsfärdighet och läsförståelse av danska som ett grannspråk till 
svenskan. För den som behärskar svenska är danska ett grannspråk som det är mycket lättare att lära sig 
än ett främmande språk. Inom kursen studeras texter från modern vardaglig sakprosa (t.ex. recept och 
instruktion), offentliga texter (myndighetstexter, vetenskapliga texter) och skönlitteratur. I kursen ingår en 
introduktion till grundläggande drag i danskt skriftspråk och vägledning till bland annat webbaserade resurser 
kring danska språket. 



Undervisningen bedrivs endast via Internet och på danska.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- läsa och förstå modern skriven danska i kulturella och samhälleliga sammanhang 

- kommentera olikheter mellan danska och svenska.

Undervisning
Kursen ges på distans med nätbaserad undervisning. Deltagande i nätbaserade aktiviteter i kursplattformen 
är obligatoriskt. 

Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras löpande med skriftliga inlämningsuppgifter i kursplattformen.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:



A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.



d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs att samtliga uppgifter fullgjorts och godkänts med lägst betyg 
E.  

 

e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 



Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en 
annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda 
skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen examineras löpande. Vid 
underkänt betyg måste studenten gå om kursen.



f. Komplettering av de skriftliga inlämningsuppgifterna meddelas om studenten ligger nära gränsen för 
godkänt. Kompletteringen ska göras inom 10 dagar efter att examinator meddelats kompletteringsbehov. Vid 
godkänd komplettering används betyget E.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt punkt e ovan. 

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.nordiska.su.se/utbildning. Aktuell 
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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