DanskMål, Danskuddannelse 3, modul 6
Mundtlig kommunikation
Jeg kan

udtrykke mig stort set flydende og spontant i et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog,
der er tilpasset de personer, jeg taler med


bruge sproget fleksibelt og effektivt i forskellige sammenhænge



bidrage til at strukturere og afslutte en samtale, og jeg kan introducere og fastholde synspunkter i
en samtale, fx deltage i konkrete og abstrakte samtaler og diskussioner af både social og faglig/
akademisk art



deltage i komplekse diskussioner og bidrage til problemløsning og beslutningstagen



holde et oplæg, hvor jeg klart og detaljeret redegør for et komplekst emne med forgrenede
problemfelter, og hvor jeg afrunder mit oplæg med en afsluttende konklusion



stort set uproblematisk tale i telefon



udtrykke mig i et normalt taletempo med få grammatiske, syntaktiske og ordforrådsmæssige fejl

Lytning
Jeg kan

forstå næsten alle former for talesprog, men kan indimellem have svært ved at forstå hurtige
emneskift, humor og specifikke kulturelle referencer


forstå en længere diskussion eller et foredrag, selv når det ikke er klart struktureret, og selvom
ideer og tanker ikke udtrykkes direkte, fx en debat eller en forelæsning



følge en detaljeret instruktion, fx en instruktion til pc-programmer



forstå tv-udsendelser og film uden større besvær

Skrivning
Jeg kan

skrive en klar, velstruktureret og veldisponeret tekst, hvor jeg kan udtrykke mine synspunkter i
detaljer og klart argumentere for og imod


skrive sammenhængende og nuanceret om komplicerede emner, og fremhæve det, jeg mener er
væsentligt, fx i rapporter eller opgaver



skrive formelle tekster i et klart og detaljeret sprog, hvor jeg nuanceret giver udtryk for synspunkter
og holdninger, fx beslutningsreferater, tekstreferater, jobansøgninger
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opretholde en høj grad af grammatisk korrekthed i mine tekster



rette, korrekturlæse og revidere egne tekster

Læsning
Jeg kan

forstå lange og indviklede sagprosatekster og litterære tekster, fx avisartikler fra samtlige medier,
men jeg kan stadig have svært ved specifikke kulturelle referencer og nogle idiomer og udtryk, fx
nyere dansk skønlitteratur og noget faglitteratur


forstå hovedindholdet i fagtekster, også når de ikke handler om mit fagområde



genkende og forstå forskellige tekstgenrer og stilarter, fx i litterære tekster og faglitteratur



uden problemer søge informationer på informationstunge danske hjemmesider



uden besvær forstå mange nye ord ud fra konteksten, men bruger stadig ofte en dansk-dansk
ordbog

Udtale
Jeg kan

tale et forståeligt og flydende dansk med naturlig udtale og uden distraherende udtalefejl


kan variere intonation og placere sætningstryk korrekt, så jeg kan udtrykke finere
betydningsnuancer



stadig have svært ved visse lyde, men jeg er bevidst om det og ved, hvordan jeg kan arbejde videre
med det
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