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Welkom! 
 
I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt en litteraturlista 
för samtliga kursdelar. Aktuellt schema för kursen finns på vår webbplats. 
 
Kursen ges under VT21 med webbaserad undervisning via Zoom och den digitala 
lärplattformen Athena med anledning av Covid 19, mer information om detta finner du i 
kursbeskrivningen på vår webbplats. Först när du har aktiverat ditt universitetskonto och har 
registrerat dig för kursen (registrering sker på campus, se tider i informationen på vår 
webbplats) har du tillgång till kurssajten på Athena. Som student vid SU får du även gratis 
tillgång till Zoom. OBS att vissa tentor kommer att ske på campus som salstentor om 
situationen tillåter detta.  
 
Kursens innehåll och uppläggning 
Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket. Kursen 
behandlar – i 5 kursdelar – grundläggande nivå i nederländska genom övningar i att förstå, 
läsa, tala och skriva nederländska samt ger en genomgång av nederländskans viktigaste 
grammatiska särdrag.  
 
Kursen består av följande kursdelar:  
1 Uttal och språkövningar, 3 hp 
2 Fonetik och formlära, 3 hp 
3 Grammatik, 3 hp  
4 Översättning svenska – nederländska, 3 hp 
5 Översättning nederländska – svenska, 3 hp 
 
Vissa av dessa kursdelar läses parallellt och kompletterar varandra. 

https://www.su.se/slabafinety/utbildning/alla-utbildningar/nederl%C3%A4ndska
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319325
https://athena.itslearning.com/
https://aktivera.su.se/
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Betyg, examination och fortsatta studier 
En sjugradig betygsskala används, där betygen A–E är godkända betyg och Fx–F är 
underkända betyg, se dokumentet Betygskriterier och betygsättning på vår webbplats. 
Kursdelarnas betygskriterier meddelas vid kursstart. Den som har godkänts i prov får ej 
undergå förnyat prov för högre betyg. Varje termin ges en ordinarie tentamen och en 
omtentamen. Kursens innehåll och förväntade studieresultat framgår under de olika 
kursdelarna nedan.  
 
Efter kursen har du möjlighet att gå vidare till Nederländska I B, 15 högskolepoäng, om du 
har godkänt betyg på ovanstående kursdelar. 
 
Kursen regleras av en kursplan 
Kursens mål och innehåll samt kurslitteratur regleras av en kursplan som fastställts av 
institutionsstyrelsen. Aktuell kursplan hittar du på vår webbplats. Även examinationsformer 
och närvarokrav beslutas av institutionsstyrelsen. Dessa kan i normalfallet inte ändras under 
pågående termin. Efter varje termin gör vi en översyn av kursen, och tar del av dina 
synpunkter på innehåll och uppläggning. Du kan meddela oss under kursens gång eller vid 
den särskilda utvärdering som vi ber våra studenter göra efter varje kursdel samt i slutet av 
hela kursen.  
 
Det här behöver du kunna 
På kursen arbetar du kontrastivt, dvs. nederländska jämförs med svenska. Om du är tveksam 
beträffande din språkfärdighet i svenska bör du rådfråga studievägledaren vid institutionen. 
 
För att klara av kursen krävs att du har tillgång till en dator och har grundläggande kunskaper 
i ordbehandling och internetanvändning. Då kursen undervisas webbaserat under VT21 
förutsätter vi att du har tillgång till en dator med välfungerande internet, webbkamera och 
mikrofon. Du måste också ha möjligheter att göra utskrifter, t.ex. finns det datorer i 
biblioteket. Vi förutsätter att du aktiverar ditt universitetskonto. Det är viktigt att du gör detta 
för att få tillgång till lärplattformen Athena samt SU:s andra online-tjänster som Zoom och 
universitetsbibliotekets digitala resurser. Du använder även ditt studentkonto för att anmäla 
dig till tentor via Ladok. 
 
Plagiering och fusk 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska accepterar inte 
någon form av plagiering och fusk. Det är du som student som ansvarar för att du genomför 
dina studier och examinationer på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att du i alla 
skriftliga arbeten måste vara noga med att ange källor och referenser och även se till att alla 
direkta citat är korrekt återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange 
varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Du får inte heller använda dig 
av egna tidigare skrivna inlämningsuppgifter och uppsatser utan att ange det (s.k. 
självplagiat). Plagiat kan vara en form av fusk och kan leda till att du blir underkänd och/eller 
avstängd från dina studier. 
 
 
 
 
  

https://www.su.se/slabafinety/utbildning/studieinformation/nederl%C3%A4ndska-betygskriterier-och-betygs%C3%A4ttning-1.82341
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/31257/64019
mailto:studievagledare@nederlandska.su.se
https://aktivera.su.se/
https://www.student.ladok.se/student/loggain
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Kursdel 1: Uttal och språkövningar, 3 hp 
 
Innehåll 
Kursdelen omfattar träning i uttal med hjälp av relevant material samt en genomgång av 
grundläggande grammatiska strukturer och basordförråd i nederländska. 
 
Förväntat studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna uttala nederländska språket begripligt 
med något så när korrekt intonation och med flyt. Studenten ska kunna använda 
nederländskans basordförråd samt tillämpa grundläggande grammatiska strukturer. 
 
Arbetsformer 
Uttalsträning i Språkstudion, seminarier i klassrum med språkövningar i grupp och individuell 
uttalsrådgivning. 
 
Närvaro 
Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad 
på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på 
egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, 
eller hand-outs. Måste du utebli från ett seminarium finns materialet oftast att inhämta på 
Athena. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och 
inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen. 
 
Examination 
Muntligt uttalsprov. Ditt uttal bedöms genom högläsning av en okänd text (max 500 ord). 
Du får 10 minuter förberedelsetid. Skriftligt prov där basordförråd och grundläggande 
grammatiska strukturer testas. Kursens betyg grundar sig till 70% på det muntliga provet och 
till 30% på det skriftliga provet. 
 
 
Kursdel 2: Fonetik och formlära, 3 hp 
 
Innehåll 
Kursdelen omfattar en orientering om nederländskans fonetiska och fonologiska system 
kontrasterat mot svenskans. Förhållandet mellan ljud och tecken reds ut och nederländskans 
stavningsprinciper illustreras med hjälp av verbens, substantivens och adjektivens 
böjningsmönster.  
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna: 

• böja verb, substantiv och adjektiv på nederländska 
• tillämpa principerna för nederländskans stavning i teori och praktik  
• redogöra för skillnaderna mellan svenskans och nederländskans uttal av vokaler och 

konsonanter 
 
Arbetsformer 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar, bl.a. 
diktamen. I träningen ingår att göra hemuppgifter via lärplattformen Athena.  
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Närvaro 
Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad 
på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på 
egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, 
eller hand-outs. Måste du utebli från ett seminarium finns oftast materialet att inhämta på 
Athena. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och 
inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen. 
 
Examination 
Skriftlig salstentamen 
 
 
Kursdel 3: Grammatik, 3 hp 
 
Innehåll 
På kursdelen görs en genomgång av nederländskans ordklasser och syntax, samt av vissa 
idiomatiska uttryck. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna identifiera, tillämpa och förklara 
grundläggande strukturer i nederländsk grammatik och syntax. 
 
Arbetsformer 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar. I träningen 
ingår att göra hemuppgifter via Athena.  
 
Närvaro 
Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad 
på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på 
egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, 
eller hand-outs. Måste du utebli från ett seminarium finns oftast materialet att inhämta på 
Athena. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och 
inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen. 
 
Examination 
Skriftlig salstentamen 
 
 
Kursdel 4: Översättning svenska – nederländska, 3 hp 
 
Innehåll 
Kursdelen omfattar övning i att översätta enkla texter från svenska till nederländska. 
 
Förväntat studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna översätta en svensk text med enkla 
meningar till idiomatiskt korrekt nederländska.  
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Arbetsformer 
Översättningar av svenska texter till nederländska, som du har förberett hemma och lämnat in 
på Athena, gås igenom och möjliga varianter beträffande uttryck, ordval och syntax 
diskuteras. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.  
 
Närvaro 
Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad 
på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på 
egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, 
eller hand-outs. Måste du utebli från ett seminarium finns oftast materialet att inhämta på 
Athena. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och 
inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen. 
 
Examination 
Skriftlig salstentamen  
 
 
Kursdel 5: Översättning nederländska – svenska, 3 hp 
 
Innehåll 
Kursdelen omfattar övning i att översätta olika sorters texter från nederländska till svenska. 
 
Förväntat studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna översätta nederländska litterära texter 
och enkel bruksprosa till idiomatiskt korrekt svenska. 
 
Arbetsformer 
Seminarier där texter som du har översatt hemma och lämnat in på Athena gås igenom och 
diskuteras. 
 
Närvaro 
Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad 
på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på 
egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, 
eller hand-outs. Måste du utebli från ett seminarium finns materialet oftast att inhämta på 
Athena. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och 
inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen. 
 
Examination 
Skriftlig salstentamen  
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Kurslitteratur NL1010 
 
Hjälpmedel för alla kursdelar: 
Handwoordenboek Nederlands-Zweeds och Handwoordenboek Zweeds-Nederlands. 1996  
el. senare. Utrecht/Antwerpen/Stockholm: Van Dale Lexicografie/Norstedts. (Finns i 
universitetsbibliotekets digitala databaser. Gå till bibliotekets sökmotor för Databaser och sök 
på Wordfinder.) 
 
Kursdel 1: Uttal och språkövningar, 3 hp 
Van den Broek, Anneke. 2015 (2008). Totaal. Basiscursus Nederlands voor anderstaligen. 's-
Hertogenbosch: Efficace (finns att köpa vid registrering och på studentexpeditionen). Ljudfiler till 
boken finns tillgängliga på förlagets hemsida och på lärplattformen för kursen. 
 
Kursdel 2: Fonetik och formlära, 3 hp 
Arfs, Mona. 2004. Grundkurs i nederländsk grammatik. www.books-on-demand.com. 
Kursbok: utvalda avsnitt behandlas. 
 
Wikén Bonde, Ingrid & Van Meerbergen, Sara. 2018. Nederländsk fonetik. Kompendium med 
teori och övningar som läggs ut på lärplattformen Athena. Nederländska avdelningen, 
Stockholms Universitet.  
 
Referenslitteratur: 
De Rooy, Jaap & Wikén Bonde, Ingrid. 2005. Nederländsk grammatik. Stockholm: Norstedts.  
§§ 1-4. 
 
Kursdel 3: Grammatik I, 3 hp 
Arfs, Mona. 2004. Grundkurs i nederländsk grammatik. www.books-on-demand.com 
Kursbok: utvalda avsnitt behandlas. Övningar läggs ut på lärplattformen Athena. 
 
Van den Broek, Anneke. 2015 (2008). Totaal. Basiscursus Nederlands voor anderstaligen.  
's-Hertogenbosch: Efficace (finns att köpa vid registrering och på studentexpeditionen). Ljudfiler till 
boken finns tillgängliga på förlagets hemsida och på lärplattformen för kursen. 
 
Referenslitteratur: 
De Rooy, Jaap & Wikén Bonde, Ingrid. 2005. Nederländsk grammatik. Stockholm: Norstedts.  
§§ 5, 11:I, 13-26, 29, 31, 33-38. 
 
Kursdel 4: Översättning svenska–nederländska, 3 hp 
Wikén Bonde, Ingrid & Van Meerbergen, Sara. 2018. Vertaal in het Nederlands. 
Kompendium. Nederländska avdelningen, Stockholms universitet. Läggs ut på lärplattformen 
Athena. 
 
Kursdel 5: Översättning nederländska–svenska, 3 hp 
Bolin, Peter. 2020. Textkompendium för översättning till svenska. Nederländska  
avdelningen, Stockholms universitet. Läggs ut på lärplattformen Athena. 
 
 

https://sub.su.se/databaser-a-o/
http://www.books-on-demand.com/
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