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Dansk i virkeligheden
Kursets formål
Hvad er det der får sproget til at lyde rigtig dansk? Det er de bittesmå ting
som modalpartikler, korrekt brug af tempus, faste udtryk, slang etc. Og
ikke mindst prosodi. En ting er udtalen af de enkeltlyde og ord, noget helt
andet er at ramme den rigtige intonation. Det skal vi arbejde med sideløbende med det grammatiske og ordforrådsmæssige.
Vi har nogle overordnede emner på kurset, men der bliver plads til at
inddrage de konkrete problemer I oplever når I taler og skriver dansk i
hverdagen eller i fremtiden.
Kursets indhold
Kurset er planlagt sådan at vi først gennemgår nogle grundlæggende
grammatiske emner, som vi derefter anvender i praksis i form af konkrete
opgaver og situationer. Første del af kurset bliver altså med hovedvægt på
det teoretiske, mens anden del bliver mere praktisk og trækker på teorien
fra første del. Hele kurset bygger på en meget aktiv deltagelse fra jer, men
især i anden del er det jer der får ordet.
Omdrejningspunktet for kurset er modalitet. Det vil sige at vi skal arbejde med mange forskellige delemner der til sammen danner et helt kompleks der gør os i stand til at udtrykke nogle af de meget abstrakte elementer i kommunikation.
Vi skal snakke om hvordan man markerer forskellige former for afsender/modtagerforhold. Hvordan er man høflig eller uhøflig. Hvordan man
udtrykker mulighed, nødvendighed, løfter, håb og så videre.
I den forbindelse bliver det relevant at se på det danske tempussystem,
adverbier (herunder modalpartikler), modalverber, brugen af de to passivformer og ledstilling.
Adverbier er vigtige størrelser på dansk. Med dem kan man udtrykke
holdninger og følelser som på alle andre sprog. Vi skal arbejde med forskellige grupper af adverbier. Hvad betyder de, og hvordan kan man bruge
dem? Her er det også relevant at tale lidt om slang. Slang er noget af det
sværeste på et sprog. Det er ikke sikkert I har brug for selv at kunne producere det, men her får I et overblik over meget almindelige eksempler på
slang og faste udtryk som I ikke kan undgå at møde i hverdagsdansk.
I denne forbindelse kommer vi ind på stilistik, forskellige typer af sprogbrug i forskellige situationer. Er der for eksempel forskel på hvilke adverbier piger og drenge kan bruge? Unge og gamle? Chefer og ansatte?
Hvordan formulerer man egentlig et spørgsmål eller et svar på dansk?
Det kommer meget an på situationen. Her skal vi tale om stilistik, brevskrivning, e-mails og telefonsamtaler.
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Plan for kurset
11. oktober 2007
18. oktober 2007
25. oktober 2007
8. november 2007
15. november 2007
20. november 2007
29. november 2007
6. december 2007
13. december 2007
20. december 2007
17. januar 2008
28. januar 2008

Modalverber
Tempus
Diatese
Modalpartikler I
Modalpartikler II
Ledstilling
Adverbier og adjektiver
Samtale I
Samtale II
Spørgsmål og svar I
Spørgsmål og svar II
Eksamen
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