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Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

DASK

Danska - språk och kultur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursens huvudfokus ligger på texter som behandlar danskt språk och dansk kultur i jämförelse med
svenskan och med utblickar till övriga Norden. I denna kontext får studenterna kännedom om t.ex. språkliga
konventioner och talesätt, takt och ton, humor, matkultur, samt om utvalda kulturhistoriska uttryck i form av
t.ex. filosofi, bildkonst eller musik. Texterna behandlas i historiskt perspektiv och i nutidsperspektiv. I kursen
ingår en introduktion till grundläggande drag i danskt tal- och skriftspråk samt en introduktion till
översättningsteoretiska frågor.
Undervisningen ges på danska. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med
Danmark och danskar samt för lärare.
Förväntade studieresultat

Kursens mål är att studenterna ska förstå talad och skriven danska i en kulturell och samhällelig kontext.
Mot bakgrund av textmaterial ska de kunna redogöra för och reflektera kring danska kulturella och
samhälleliga frågor i ett nordiskt eller globalt perspektiv. Vidare ska de kunna kommentera olikheter mellan
danska och svenska.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier. Närvaron är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras löpande genom redovisningar på seminarier samt inlämningsuppgifter.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå
fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget
E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna
enligt punkt e ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen redovisas i separat bilaga på institutionens webbplats.
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