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Benämning
Interskandinavisk kommunikation

Högskolepoäng
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Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion i ämnet kommunikation mellan skandinaver. De skandinaviska språken (danska,
norska och svenska) benämns ofta grannspråk, de är nära varandra, både geografiskt och språkligt. Kursen
behandlar språkförhållandet i och framförallt mellan de skandinaviska länderna. Som grund för dagens
interskandinaviska kommunikation belyses det historiska ursprunget och utvecklingen fram till dagens olika
nordiska språk. Även aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet diskuteras. Undervisningen bedrivs
normalt på grannspråk. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med övriga
Skandinavien.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- redogöra för språkförhållanden i och mellan de nordiska länderna och relatera dessa förhållanden till
historisk utveckling och till dagens samhällsförhållanden
- redogöra för aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet
- analysera exempel på dagens interskandinaviska kommunikation
- kommentera likheter och skillnader mellan svenska, norska och danska.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier samt nätbaserade aktiviteter på distans. Minst 50%
närvaro krävs på campusförlagd undervisning. Deltagande i nätbaserade aktiviteter i kursplattformen är
obligatoriskt. För detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Examination sker genom hemtentamen samt muntliga redovisningar.
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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 godkänt resultat krävs lägst betyget E på hemtentamen och godkända muntliga redovisning samt
uppfyllt närvarokrav och deltagande i nätbaserade aktiviteter. Hemtentamen som lämnas in efter utsatt tid
bedöms ej. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning. Examinator kan då kräva att frånvaron kompenseras skriftligt. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator medge att muntlig redovisning ersätts med skriftlig.
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 i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Två examinationstillfällen erbjuds per kurstillfälle då
kursen ges med undervisning.
f. Komplettering av hemtentamen medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska
vara inlämnad senast 10 dagar efter att examinator meddelat 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 med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
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.
Övrigt

Kursen kan ingå i norska eller danska 1-30 hp.
Kurslitteratur

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