Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODB15, Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet,
fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Danish: Oral and Written Proficiency, Level 2, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-06-09 att gälla från och med 201606-13, höstterminen 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 redogöra för grundläggande pragmatiska, retoriska och stilistiska begrepp,
kunna beskriva prosodiska drag i olika typer av danska yttranden,
kunna förklara vanligt förekommande danska idiomatiska uttryck och fraser,
kunna identifiera och beskriva morfologiska, semantiska och syntaktiska problem
i en dansk text,

Färdighet och förmåga
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• kunna uttrycka sig skriftligt på en grammatiskt, ortografiskt, lexikalt och
idiomatiskt i stort sett korrekt och stilistiskt konsekvent danska,
• kunna kommunicera spontant med god grammatisk behärskning och med ett
förståeligt danskt uttal utan att visa särskilt många tecken på begränsning,
• kunna genomföra debatter, diskussioner och hålla små föredrag på danska inom
ett givet område,
• kunna analysera olika varianter av danskt tal- och skriftspråk med hänsyn till
semantik, stil, ortografi och idiomatik,
• kunna anpassa sin muntliga och skriftliga danska till olika kontexter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska, diskutera och förhålla sig till språkliga normer, samt
inta en vetenskaplig hållning till språket.

Kursens innehåll
Kursen i Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning bygger på kunskaperna från
kurserna i Muntlig danska och Skriftlig danska. I den kommunikativa träningen ska de
studerande producera mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som stilistiskt,
idiomatiskt och pragmatiskt är anpassade till kontexten. Grammatiska och
ortografiska normer behandlas. I den muntliga färdigheten fokuseras prosodiska drag
i satser, såsom intonation och rytm, betoning och stöt.
Undervisningen baseras i hög grad på de studerandes egen muntliga och skriftliga
produktion, där arbetsprocessen med kamratrespons och omarbetningar utifrån
retoriska grundbegrepp står i centrum. De studerande får ta större ansvar i olika
kommunikationssituationer, t ex som mötesordförande, moderator, sammanfattare,
föredragshållare osv.
Genom en rad praktiska övningar i skrift och tal förbereder sig den studerande på ett
avslutande, mindre fältarbete i Danmark som omfattar en intervju som hålls på
danska. Fältarbetet arrangeras på egen hand av den studerande.

Kursens genomförande
Kursen består till största del av obligatoriska seminarier där studenternas egen
produktion och responsarbete står i centrum. Ett fältarbete i Danmark ingår som
obligatorisk del i kursen. Där ska den studerande samla in material i form av ljud, bild
och text samt intervjua en dansktalande person. Materialet sammanställs i en rapport
som presenteras skriftligt och muntligt på danska för de övriga deltagarna i kursen.

Kursens examination
Kursen examineras dels fortlöpande, dels med en avslutande skriftlig salstentamen.
Den forlöpande examinationen består av framläggning och försvar av tre till fem
muntliga och skriftliga mindre uppgifter samt ett avslutande seminarium där den
studerande muntligt och skriftligt presenterar rapporten av fältarbetet.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. För betyget
G ska alla uppgifter vara godkända. För betyget VG ska den avslutande rapporten
samt salskrivningen vara väl godkända.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs NODA13 eller motsvarande, dvs 30 högskolepoäng i
danska, vari omfattande kurser i både skriftlig och muntlig färdighet har ingått.

Övrigt
1. Denna kurs utgör även en delkurs inom NODA24 Danska, fortsättningskurs.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen, vilket innebär att man inte kan
tillgodoräkna både NODB15 och NODA24 i samma examen.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen NODB15, Danska: Muntlig och skriftlig
språkfärdighet, fördjupning
Gäller från H16
1601 Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

