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Rettelsen gælder § 32 e 

  

§ 32 Tekstproduktion og sproglig vejledning   

(Discourse Production and Stylistic Supervision)  

  

a. Undervisningens omfang:  

 2 timer ugentlig i ét semester. Vægtning: 5 ECTS.  

  

b. Målbeskrivelse:  

 Den studerende skal  

 – kunne formulere sig i et klart, korrekt og dækkende dansk i overens-  

stemmelse med genre- og kommunikationssituationen.  

 – rådgive konstruktivt om sproglige og genremæssige forhold i for-  

skellige teksttyper.  

 – opstille og analysere faglige problemstillinger i forskellige former  

for skriftlig produktion.  

 – Kende og kritisk kunne vurdere forskellige metodiske tilgange til  

skriftlig produktion.  

  

c. Undervisningsfagets indhold:  

Undervisningen omhandler emner inden for skriftlig fremstilling, herun-  

der såvel metodisk-didaktiske problemer i forbindelse med tekstproduk-  

tion og opgaveformulering som tilegnelse af praktiske færdigheder mht.  

produktion og vurdering af skriftlige skole- og universitetsopgaver.   

  

d. Undervisnings- og arbejdsformer:   

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser og sam-  

taler.  

  

e. Pensum:  

 Der opgives 500-800 sider teoretisk/metodisk litteratur og 5-6 pri-  

mærtekster (gymnasiestile, universitetsopgaver og -skriveøvelser mv.).  

Mindst halvdelen af primærteksterne skal være opgaver som eksaminan-  

den har besvaret i undervisningsforløbet.  

  



f.  Bedømmelseskriterier:  

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i  

hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen,  

samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 3 nævnte generelle  

kompetencemål, især nr. 3-4, 8-14, som faget i særlig grad understøtter.  

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som  

beskrevet i karakterbekendtgørelsen.  

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Eksaminanden prøves i analytiske og kritiske færdigheder mht. Opgave-  

skrivning og sproglig vejledning og kendskab til metodiske og pædago-  

giske problemer i forbindelse hermed samt evne til skriftligt at formule-  

re og redegøre for sine resultater.  

  

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn.  

Varighed: 6 timer  

Hjælpemidler: Tilladt. Bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige  

materiale.  

Computer: Tilladt.  

Censur: Ekstern.  

Bedømmelse: 7-trinsskala.  

Vægtning: 5 ECTS.  

  

 


