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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
HÖLÄ
MUNT

Benämning
Norska, hör- och läsförståelse
Norska, muntlig färdighet

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på
norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess
olika varieteter. Därtill introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska
språksituationen. Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i
svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.
Kursen består av följande delkurser:
Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp
Delkursens syfte är att öka deltagarnas förståelse av olika talade norska varieteter samt förmåga att läsa texter
på de två norska skriftspråken, bokmål och nynorska, utifrån ett grannspråksperspektiv. Delkursen erbjuder
också en introduktion till den norska tvåspråkssituationen och valfriheten inom de norska skriftspråken. Inom
delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och framträdanden och det läses modern sakprosatext och
skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till norskt uttal och skriftspråk och till
grundläggande lexikaliska skillnader mellan norska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen
ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på bokmål.
Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp
På delkursen övas muntlig kommunikation på norska, och därtill behandlas norskt uttal, ordförråd, språkbruk
och norsk basgrammatik.
Förväntade studieresultat
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Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna visa:
– förmåga att förstå olika varieteter av talad norska
– kunskap om och förståelse för den norska tvåspråkighetssituationen och skriftspråkens variation
– förmåga att förstå norska texter av olika slag på både bokmål och nynorska, till exempel akademiska,
arbetslivsrelaterade och skönlitterära texter
– kunskap om och förståelse för lexikaliska skillnader mellan norska och svenska.
Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa
– förmåga att uttrycka sig på norska med norskt uttal
– förmåga använda talad norska för att kommunicera om enklare ämnen
– kunskap om det norska språksystemet och norskt språkbruk genom att identifiera och exemplifiera
grammatiska, idiomatiska och fonologiskt acceptabla uttryckssätt på norska.
Undervisning

Undervisningen ges på distans i delkurs 1. Delkurs 2 ges i form av obligatoriska seminarier på campus och
virtuella seminarier via e-mötestjänst. I kursen ingår obligatoriska uppgifter. För mer detaljerad information
hänvisas till kursplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom muntlig examination.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.
b. Betygssättning sker enligt 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt minst 80 % närvaro på seminarierna i delkurs 2. Om särskilda skäl föreligger kan
examinator medge befrielse från viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A–E omvandlas till siffrorna 5–1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också
väger in det antal högskolepoäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

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

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