Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODB16, Muntlig danska, 7,5 högskolepoäng
Spoken Danish, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-04-11 att gälla från och med 201604-11, 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

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva det danska uttalet,
• kunna redogöra för den muntliga kommunikationens förutsättningar i ett
danskt perspektiv,
• kunna beskriva och identifiera olika muntliga genrer i danskan,
• kunna beskriva och identifiera olika samtalsstilar i skilda danska samtalsrum,

Färdighet och förmåga

2/ 3

• kunna uttrycka sig i olika muntliga kommunikationssituationer på danska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sina behov av ytterligare kunskaper i ämnet.

Kursens innehåll
På kursen studeras muntlig kommunikation med hänsyn till olika muntliga genrer,
uttal, ordförråd och grammatik. Stor vikt läggs vid att de studerande får möjlighet att
aktivt öva förmågan att uttrycka sig muntligt på danska.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och fyra till sex obligatoriska
seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, d.v.s. genom
fyra till fem hemuppgifter och muntliga presentationer vid lektionstillfällena, dels
genom muntlig tentamen vid kursens slut.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs NODB11 Danska, en introduktion, 7,5 hp, eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska
2. Kursen ersätter NODB03 Muntlig danska 7,5 hp. Den utgör även en delkurs inom
NODA13 Danska, grundkurs. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen NODB16, Muntlig danska
Gäller från V16
1601 Muntlig danska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

