Humanistiska och teologiska fakulteterna

NOIB02, Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Modern Icelandic, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-03-13 att gälla från och med
2007-03-13, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Ämne: Nordiska språk
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den nutida isländskans strukturella egenskaper (uttal, böjning
och ordbildning, syntax)
• kunna använda isländskans mest centrala ordförråd i ljuset av enkelt modernt
skriftspråk

Färdighet och förmåga
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• kunna läsa och översätta medelsvåra nutida isländska texter med hjälp av
ordböcker och andra hjälpmedel
• kunna skriva isländska, med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel
• ha ett begripligt isländskt uttal
• kunna analysera böjningsformer och satstyper med hjälp av isländska
grammatikor.

Kursens innehåll
Kursen ger utökade kunskaper i nutida isländska. Kursens tyngdpunkt ligger på
textförståelse och språkstruktur. Stor vikt läggs också vid ökning av den egna skriftliga
språkfärdigheten i isländska.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier.
Färdighetstränande undervisning är obligatorisk.

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och/eller skriftlig tentamen vid
delkursens slut, fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, d.v.s.
genom hemuppgifter, uppsatser och seminarier.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs NOIB01 Isländska, en introduktion eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter NO1326.
2. Denna kurs utgör även en delkurs inom NOIA11 Isländska, nybörjarkurs.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska.
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Prov/moment för kursen NOIB02, Nyisländska: Fortsättningskurs
Gäller från H07
0701 Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

