Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODA13, Danska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Danish: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-01-11 att gälla från och med 201601-11, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Danska
Huvudområde

Fördjupning

Danska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för det danska språket med avseende på grammatik (morfologi
och syntax), fonetik, fonologi och prosodi, ortografi, ordförråd, stil och idiomatik,
• kunna redogöra för centrala historiska händelser och idéströmningar som har
skapat den moderna nationalstaten Danmark,
• kunna redogöra för centrala danska folkrörelser från 1800-talet till idag,
• kunna beskriva olika genrer inom muntlig och skriftlig kommunikation,

Färdighet och förmåga
• kunna förstå danskt tal- och skriftspråk,
• kunna använda sin insikt om olika texttypers uppbyggnad i egen textoch talproduktion samt kunna ge konstruktiv kritik på andras produktion,
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• kunna formulera sig begripligt såväl muntligt som skriftligt på danska samt
kunna föra en enklare konversation på danska,
• kunna översätta kortare sakprosatexter till idiomatisk svenska,
• kunna på ett välgrundad sätt analysera och diskutera dansk nationell identitet och
mentalitet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska, diskutera och förhålla sig till språkliga normer, samt inta
en vetenskaplig hållning till språket,
• kunna värdera händelser och skeenden i dansk nutidshistoria utifrån tidigare
idéströmningar.

Kursens innehåll
På kursen introduceras det danska språkets grammatik (morfologi och syntax),
fonetik, fonologi och prosodi, ortografi, ordförråd, stil och idiomatik och historia,
vilket sker i jämförelse med svenskan. Danskt språkbruk, danska språknormer och
dansk språkvariation analyseras i en historisk social och kulturell kontext.
Skönlitteratur (romaner och korttexter) ingår som en viktig del av textläsningen. Olika
former av muntlig och skriftlig kommunikation behandlas, och de studerande ges
möjlighet att själva kommunicera på danska i skrift och tal samt ge andra respons på
deras förmåga att kommunicera ett budskap på danska. I kursen studeras också
huvudlinjerna i det moderna Danmarks samhälleliga och kulturella utveckling från
författningen 1849 till en modern demokrati och välfärdsstat, och den idéhistoriska
bakgrunden till dagens offentliga debatt i Danmark skisseras. Dessutom
problematiseras konstruktionen av och diskussionen om den danska nationella
identiteten. Kan man tala om en särskild dansk mentalitet och hur skiljer den sig från
den svenska?
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Danska, en introduktion, 7,5 hp
Muntlig danska, 7,5 hp
Skriftlig danska, 7,5 hp
Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Kursen
innehåller omfattande färdighetsträning och löpande examination inom de tre första
delkurserna, och stor del av undervisningen är därför obligatorisk.

Kursens examination
Delkurs 1, Danska, en introduktion, examineras genom tre till fem uppgifter under
kursens gång, samt en avslutande salstentamen. Delkurs 2, Muntlig danska,
examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, d.v.s. genom fyra till
fem hemuppgifter och muntliga presentationer vid lektionstillfällena, dels muntlig
tentamen vid delkursens slut. Delkurs 3, Skriftlig danska, examineras genom fyra till
fem uppgifter under kursens gång, samt en avslutande skriftlig tentamen. Delkurs
4, Historia, samhälle och kultur i Danmark, examineras med en avslutande skriftlig
tentamen.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska.
2. Kursen ersätter NODA12. Samtliga delkurser i denna kurs kan även läsas som
separata delkurser, nämligen NODB11 Danska, en introduktion, NODB03
Muntlig danska, NODB04 Skriftlig danska och NODB09 Historia, samhälle och
kultur i Danmark.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en
annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Delkursernas namn på engelska: 1: An introduction to Danish 7,5 hp, 2: Spoken
Danish, 7,5 hp, 3: Written Danish 7,5 hp, 4: History, society and culture in
Denmark 7,5 hp.
5. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen NODA13, Danska: Grundkurs
Gäller från V16
1601 Danska, en introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Muntlig danska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Skriftlig danska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

