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Welkom! 
 
I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning för Termin 2 på 
Nederländska kandidatkurs, då endast kursdelen Examensarbete, 15 hp, ges.  
 
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. Vi fortsätter att använda samma kurssajt på Athena som förra terminen, glöm inte 
att omregistrera dig för kursen vid terminsstart via mail till nederlandska@nederlandska.su.se  
Som student vid SU får du även gratis tillgång till Zoom. Aktuellt schema för kursen finns på vår 
webbplats.  
 
 
Kursens innehåll och uppläggning 
 
Kursen består av följande kursdelar:  
1 Nederländskspråkig litteratur, 6 hp. Ges ht 
2  Nederländsk lingvistik, 6 hp. Ges ht 
3 Vetenskapligt skrivande, 3 hp. Ges ht 
4  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Ges vt21 

https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1319325
https://athena.itslearning.com/
https://www.su.se/slabafinety/utbildning/alla-utbildningar/nederl%C3%A4ndska
mailto:nederlandska@nederlandska.su.se
https://www.su.se/slabafinety/utbildning/alla-utbildningar/nederl%C3%A4ndska


 
 
Du kan själv välja studietempo och därmed det antal kursdelar du vill läsa under en termin MEN 
kursen ges bara på halvfart vilket innebär att kursdel 1, 2 och 3 vanligtvis endast ges 
höstterminer, och kursdel 4 endast vårterminer. Kursdelarna 1, 2 och 3 har alla obligatorisk 
närvaro till minst 80% med aktivt deltagande. Annars ges betyget F. All examination sker på 
nederländska. 
 
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. Kursens innehåll och förväntade studieresultat framgår under de 
olika kursdelarna nedan.  
 
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 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 i slutet av hela kursen. 
 
Det här behöver du kunna 
Kursen vänder sig till dig som har svenska som modersmål eller motsvarande färdighet. Om du 
är tveksam beträffande din språkfärdighet 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 egna utskrifter vid behov, 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/28329/42390
mailto:studievagledare@nederlandska.su.se
https://aktivera.su.se/
https://www.student.ladok.se/student/loggain


 
 
Kursdel 1: Nederländskspråkig litteratur, 6 hp (ges ht) 
 
Innehåll      
Kursdelen behandlar nederländskspråkig litteratur från epokerna upplysningen, romantiken, 
naturalismen och interbellum genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och 
ur ett samhällskritiskt 
perspektiv. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna: 

• självständigt söka information samt analysera och placera lästa litterära verk i ett 
samhälleligt och 
historiskt sammanhang 

• tillämpa och redogöra muntligt och skriftligt på nederländska för ett antal litterära epoker 
med koppling till litteraturvetenskaplig teori och metod 

• genomföra en fördjupning i form av en inlämningsuppgift relaterad till någon av kursens 
litterära epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv  

• värdera och kritiskt tolka den litterära kanonen 
 
Arbetsformer 
Seminarier och hemuppgifter 
 
Närvaro 
Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande. Vid frånvaro ges extra uppgift. 
Annars ges betyget F. 
 
Examination 
Kursdelen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av 
lästa litterära verk varav en inlämningsuppgift är en fördjupning relaterad till någon av kursens 
litterära epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv. Examinationen sker på nederländska. 
 
 
Delkurs 2: Nederländsk lingvistik, 6 hp (ges ht) 
 
Innehåll 
Kursdelen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett semantiskt och 
översättningsteoretiskt perspektiv i relation till aktuell forskning. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna: 

• visa fördjupad kunskap i ett urval av nederländskans språkliga särdrag  
• problematisera några översättningsteoretiska teorier och praktiker 
• redogöra för nederländskans språkvariation i relation till semantik, grammatikalisering 

och översättning och metoder (t.ex. korpuslingvistik) 



 
Arbetsformer 
Seminarier och hemuppgifter 
 
Närvaro 
Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande. Vid frånvaro ges extra uppgift. 
Annars ges betyget F. 
 
Examination 
Kursdelen examineras genom en hemtentamen och 3 skriftliga inlämningsuppgifter. 
Examinationen sker på nederländska. 
 
 
Kursdel 3: Vetenskapligt skrivande, 3 hp (ges ht) 
 
Innehåll 
I kursdelen övas skriftlig språkfärdighet med fokus på vetenskapligt skrivande. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna: 

• skriva en sammanfattning av ett antal vetenskapliga artiklar som behandlar en aktuell 
forskningsfråga för att öva på gällande vetenskaplig textnorm 

• formulera en aktuell forskningsfråga, problematisera och redogöra för den 
• skriva ett första utkast till en forskningsöversikt kopplat till examensarbetet samt förhålla 

sig kritiskt till ett antal källor 
 
Arbetsformer  
Seminarier och hemuppgifter 
 
Närvaro 
Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande. Vid frånvaro ges extra uppgift. 
Annars ges betyget F. 
 
Examination 
Kursdelen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på 
nederländska. 
 
 
Kursdel 4: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ges vt21) 
 
Innehåll 
I kursdelen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller 
språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med 
handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde 
inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur. 



Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt 
vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella 
utseende. 
 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna: 

• söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom 
huvudområdet för utbildningen 

• självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga 
metoder inom området och genomföra ett vetenskapligt arbete 

• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte och resultat 
• beakta gällande forskningsetiska normer 
• författa examensarbetet på nederländska inom en given tidsram och med beaktande av 

den språkliga normen för vetenskaplig textproduktion  
 
Arbetsformer 
Totalt 15 timmars handledningstid. Viss handledning ges genom uppsatsseminarier när 2 eller 
fler studenter finns. Vid uppsatsens examination hålls ett slutseminarium. 
 
Examination 
Kursdelen examineras genom ett skriftligt examensarbete på nederländska, försvar av det egna 
examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete vid ett slutseminarium. 
Examinationen sker på nederländska. 
 
 
 
 
  



Kurslitteratur NL3001 
 
Kursdel 1, Nederländskspråkig litteratur, 6 hp 

 
Ges ej VT21. Se kursinformation HT20 
 
Kursdel 2, Nederländsk lingvistik, 6 hp 
 
Ges ej VT21. Se kursinformation HT20 
 
Kursdel 3. Vetenskapligt skrivande, 3 hp 
 
Ges ej VT21. Se kursinformation HT20 
 
 
Kursdel 4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp 
 
Kurslitteraturen väljs i samråd med handledaren 
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