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Pratar du ibland med danskar i jobbet - utan att förstå så värst
mycket? Planerar du att arbeta eller studera i Danmark? Eller har du
redan tagit språnget över Öresund, men begriper fortfarande inte

riktigt vad folk säger?

Med hjälp av Tio lektioner i danska kan du lära dig att förstå och
göra dig förstådd på danska. Utifrån klassiska och moderna danska

texter får du lära dig att uppfatta och uttala de svåra danska
språkljuden. Du lär dig att undvika de värsta språkliga fallgroparna.
Du lär dig de danska räkneorden. Och genom att läsa, lyssna och
härma får du in den danska språkmelodin, samtidigt som du bygger

upp ditt ordförråd. Tal- och konversationsövningar ökar din
färdighet. Du talar danska!

Inte nog med det, du får en inblick i dansk kultur via de sinsemellan
mycket olika danska texterna i boken.

I den nya, andra upplagan har t.ex. webbadresser och sifferuppgifter
uppdaterats. Boken har också gjorts mer tilltalande med nya foton i
fyrfärg och en extra färg på textsidorna. En kod till den digitala delen



finns också i boken.

Tio lektioner i danska kan med fördel användas i lärarledda
intensivkurser för näringslivet samt i studier vid gymnasium och

studieförbund. Läromedlet passar även bra för självstudier. I bokens
digitala del kan du lyssna på texterna, träna på ord, uttryck, uttal,

stavning och grammatik samt testa dina kunskaper. Boken är avsedd
för nybörjare och för dem som har kommit lite längre i att behärska

det danska språket.

Systemkrav
Observera att denna digitala produkt bygger helt på flash och

fungerar inte på mobiler eller läsplattor.
Produkten körs i webbläsare över internet och fungerar på datorer

med:
* operativsystemen Windows (XP och senare), Mac (OSX 10.5 och

senare) och Linux (bl.a. Ubuntu 10 och senare)
* webbläsare: Chrome eller Firefox för bästa resultat
* insticksprogrammet Flash, version 10.3 eller senare
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