INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

NS1136 Danska: läs- och hörförståelse, grundkurs, 7,5
högskolepoäng
Danish: Reading and Listening Comprehension, Introductory Course, 7.5 higher
education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2015-03-05 och senast
reviderad 2017-06-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28,
höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Nordiska språk

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
•
•
•
•

visa prov på en grundläggande förmåga att förstå talad och skriven danska
visa prov på grundläggande kännedom om hur danska språket är uppbyggt
identifiera och beskriva grundläggande skillnader mellan danska och svenska
reflektera över sin egen språkinlärning.
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Innehåll

Kursen ger en introduktion till danskt uttal, danska språkets struktur och danska
skriftspråksregler ur ett grannspråksperspektiv. På kursen övas förståelse av nutida
danskt tal- och skriftspråk i olika situationer och genrer.
Egen produktion av talad och skriven danska ingår ej i kursens mål, men kan
förekomma i övningsmoment med syfte att bidra till ökad hör- och läsförståelse.
Kursen förutsätter närvaro och aktivt deltagande eftersom läs- och hörförståelsen byggs
upp kontinuerligt under kursens gång.

Former för undervisning

Kursen innehåller både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Undervisning,
övningar och självstudier via internet kan förekomma.
Undervisningsspråk: danska
Former för bedömning

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande, individuella skriftliga
inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Kursen avslutas med en mindre
muntlig och skriftlig tentamen. Kursen fordrar aktiv närvaro. För godkänd kurs krävs
minst 80 % närvaro, eftersom samtliga tillfällen innehåller examinerande moment.
Precisa villkor för examination anges i kursguiden, eller motsvarande.
För studerande som underkänts vid första ordinarie provtillfälle ges möjlighet till
förnyat prov vid datum som tillkännages vid kursstart. Om student som underkänts två
gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa
examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Studerande som ligger nära gränsen för godkänt betyg kan av examinator under vissa
förutsättningar få utföra en komplettering. Denna komplettering ska då ske inom den
tidsram som examinator anger, dock inte senare än innevarande termin.
Muntliga examinationer ska alltid omexamineras muntligt.
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Ett år efter nedlagd kurs kommer inga ytterligare examinationstillfällen att ges.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
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Betyget väl godkänd ställer högre krav på dansk läs- och hörförståelse samt på analys
och reflektion i förhållande till kursinnehållet.
Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Denna sammanställning
och genomförda eller planerade åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat
presenteras vid nästkommande kurstillfälle.
Övrigt

Kursen kan läsas som förberedelse inför NS1131 Danska, grundkurs, 15 hp. Kursen ger
inte behörighet till NS1132 Danska 2, grundkurs, 15 hp, eller någon kurs i danska på
fortsättningsnivå.
Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver ska kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
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