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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande:
– ha grundläggande kunskaper om danskt nutidsspråk,
– kunna uttrycka sig i tal och skrift genom att använda enkla ord och fraser på danska,
– på ett övergripande sätt kunna redogöra för dansk språk och kulturhistoria och nutida
danskt samhällsliv.

Innehåll
Kursen ger en introduktion i danska. Huvudvikten läggs vid språkets ordförråd, uttal och
struktur. Ordförrådet och språkfärdigheten utvecklas genom läsning av olika texter och
genom muntliga övningar. En orientering ges om danskans språk och kulturhistoria och
om nutida danskt samhällsliv.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av nätdistribuerat undervisningsmaterial och nätbaserade
seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en

Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Petersen, Bjarne Købmand. 2012. Danska. Grundbog i dansk for studerende ved
svenske universiteter. København, BoD. 240 s. ISBN 9788771144697 (Tillhandahålls
av lärosätet i elektronisk form)
Zola Christensen, Robert. 2016. Dansk – Nabosprog og fremmedsprog. 3. uppl.
Studentlitteratur. 292 s. ISBN 9789144110646
Litteratur som väljs i samråd med undervisande lärare. 200 s.

