Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODB11, Danska: En introduktion, 7,5 högskolepoäng
An introduction to Danish, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-05-19 att gälla från och med 201005-19, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
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: 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 språkets fonologiska uppbyggnad och
grammatiska struktur,
• kunna redogöra för viktiga linjer i det danska språkets historia,
• kunna redogöra för danskans centrala ordförråd,

Färdighet och förmåga
• kunna läsa och förstå skriven danska,
• kunna förstå enklare talad danska (riksmål),
• kunna analysera en enkel dansk text med avseende på grammatik, språkhistoria,
ordförråd och fonetik,
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• kunna relatera viktiga aspekter av det danska språket till det svenska.

Kursens innehåll
Det danska språksystemet studeras med hänsyn till uttal, ordklasser, ordböjning,
ordförråd och historia. Det sker kontrastivt under jämförelse med svenskan.
Skönlitteratur och sakprosa läses och ligger till grund för arbetet med den språkliga
dimensionen (grammatisk analys, undersökning av ordförråd m.m.).

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

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: skriftliga hemuppgifter, obligatoriska
övningsuppgifter och salstentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter NOD133 och NODB01.
2. Denna kurs utgör även en delkurs inom NODA12 Danska, grundkurs.
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 NODB11, Danska: En introduktion
Gäller från V10
1001 Danska: En introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

