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Kurslitteratur 
NS2033, Danska – baskurs 3, 15 hp 
Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2017-06-07.  
Gäller fr.o.m. ht 2017. 

Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d. 
 
 

Delkurs 1: Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv 7,5 hp 
Litteratur som är gemensam för Danska – baskurs 3 och Norska – baskurs 3 

Barðdal, Jóhanna, Jörgensen, Nils, Larsen, Gorm, Martinussen, Bente. 1997. Nordiska. Våra 
språk förr och nu. Lund: Studentlitteratur. S. 22–210, 283–360, 384–469. (353 s.) (Finns i 
kursplattformen.) 

Hur du hänvisar till källor. Kompendium. (Finns i kursplattformen.) (Ca 10 s.) 

Josefsson, Gunlög. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. (252 s.) (OBS! Inte övningsboken med samma namn.) 

Teleman, Ulf. (red.). 1992. Grammatik på villovägar. Stockholm: Svenska språknämnden. (37 
s.) (Finns i kursplattformen.) Följande artiklar: 

‒ Bolander, Maria. 1992. Vara, bliva, heta, kallas – om predikativ och närstående 
kategorier samt ordföljd och informationsstruktur. S. 21–32; 

‒ Hellberg, Staffan. 1992. Bestämd form. Du vet vilken jag menar. S. 33–38; 

‒ Platzack, Christer. 1992. Bisatser, huvudsatser och andra satser. S. 79–86; 

‒ Platzack, Christer. 1992. Huvudsatsordföljd och bisatsordföljd. S. 87–96. 

Torp, Arne. 2005. Nordiske språk i fortid og nåtid. Språklikhet og språkforskjell, 
språkfamilier og språkslektskap. I: I. Stampe Sletten (red.), Nordens språk med rötter och 
fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. S. 19–74. (56 s.) 
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/01.asp (21 juni 2017) 

 

Litteratur om danska språket 

Zola Christensen, Robert & Holm Christensen, Lisa. 2014. Dansk grammatik. (University of 
Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures. 117.) Odense: 
Syddansk universitetsforlag. (306 s.)  

3 vetenskapliga artiklar om danska språket (delvis med inslag av nordiska jämförelser) väljs i 
samråd med läraren. (Ca 60 sidor). 

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/01.asp
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Sakprosa om ca 50 sidor som utgångspunkt för skrivande väljs i samråde med läraren. 

Totalt ca 1080 s. 

 

Delkurs 2: Språklig norm och variation i danska 
Litteratur som är gemensam för Danska – baskurs 3 och och Norska – baskurs 3 

Barðdal, Jóhanna, Jörgensen, Nils, Larsen, Gorm, Martinussen, Bente. 1997. Nordiska. Våra 
språk förr och nu. Lund: Studentlitteratur. S. 211–282, 361–383, 469–479. (106 s.) (Finns i 
kursplattformen) 

Riad, Tomas. 2014. Artikulatorisk fonetik och fonologi. Stockholm: Institutionen för svenska 
och flerspråkighet, Stockholms universitet. (35 s.) (Finns i kursplattformen.) 

Deklaration om nordisk språkpolitik. 2006. Nordiska ministerrådet ANP 2007:746. (96 s.) 
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2007-746 (7 juni 2016) 

Josephson, Olle. 2012. Den nordiska språkgemenskapen. En språkpolitisk jämförelse. 14 s. 
(Bearbetad svenskspråkig version av artikeln ”La communauté linguistique nordique. 
Éléments de comparaison des politiques linguistiques dans les pays nordiques.” publicerad 
i Nordiques. No 24. Automne 2012. (Bibliothèque de Caen. Association Norden). S. 17–
36.) (20 s.) (Finns i kursplattformen.) 

 

Litteratur om danska 

Grønnum, Nina. 2007. Rødgrød med fløde. En lille bog om dansk fonetik. Köpenhamn: 
Akademisk forlag. (212 s.) 

3 vetenskapliga artiklar om danskans språkliga variation samt sakprosa om ca 60 sidor som 
utgör underlag för skrivande av självständig uppgift väljs i samråd med läraren. 

 

Totalt ca 530 sidor. 

 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2007-746
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