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Förkunskaper
Grundkurs i danska om minst 7,5 hp.

Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
– redogöra för sina fördjupade kunskaper om danskt nutidsspråk mot bakgrund av
tidigare studier i ämnet
– förstå grundläggande talad och skriven danska
– föra enkla samtal på danska med hänsyn tagen till uttal och satsmelodi
– översätta i skrift en vardagsnära danskspråkig text till svenska och formulera korta
texter på danska i ett självvalt ämne.

Innehåll
Kursen ger en fortsatt introduktion till danska. Huvudvikten läggs vid språkets ordförråd,
uttal och struktur. Ordförrådet och språkfärdigheten utvecklas genom läsning av
vardagsnära texter och genom muntliga övningar. Den innehåller också elementära
skrivövningar med översättningar från danska till svenska och formuleringar av korta
texter på danska.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
När kursen ges som nätbaserad distanskurs används särskilda för distributionsformen
lämpliga undervisningsformer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs att de förväntade studieresultaten är uppfyllda.
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov.
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem gånger.
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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.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Jacobsen, Henrik Galberg & Jørgensen, Peter Stray. 2013. Håndbog i nudansk.
Politikens Forlag, 6 udg. 696 s.
Høvring, Erik. 2013. Politikens retskrivnings og betydningsordbog. 7. udg.
København, Politiken 785 s.
Referenslitteratur:
Petersen, Bjarne Købmand. 2012. Danska. Grundbog i dansk for studerende ved
svenske universiteter. København, BoD. 240 s.
Zola Christensen, Robert. 2007. Dansk for svensktalende. 2., udv. opl.
Studentlitteratur. 192 s.
Litteratur som väljs i samråd med undervisande lärare. 100 s.

