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Kapitel 1. Indledning
1.1 Uddannelsesdel, fag og år
Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007-ordningen.

1.2 Tilhørsforhold
Denne studieordning gælder for tilvalgsstudiet under Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale
Studier ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

1.3 Ikrafttræden og hjemmel
Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2007 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004).
Studerende, der indskrives på et tilvalg i Eskimologi og Arktiske Studier ved det Humanistiske
Fakultet pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

1.4 Varighed og struktur
Tilvalgsstudiet i Eskimologi og Arktiske Studier er normeret til 45 ECTS-point. Dele af
tilvalgsstudiet i Eskimologi og Arktiske Studier kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg.
60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium.
Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point
hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Vælges et studiemønster med vestgrønlands sprog, vil der
yderligere være tale om propædeutik på 30 ECTS-point.
Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag.
Studerende, der er indskrevet på grundfaget i Eskimologi, må højst bestå et fagelement af 15 ECTSpoint fra denne studieordning forudsat, at det ikke allerede indgår i den studerendes grundfag.
Studerende, der er indskrevet på grundfaget i Eskimologi kan vælge mellem Eskimologisk Emne B
eller C.

1.5 Indskrivning
En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de
rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes
indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for
at være indskrevet korrekt.
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Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer.
Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at den studerende har bestået
120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik førend BA-tilvalget påbegyndes.
Det er en forudsætning, at den studerende har bestået førsteårsprøven inden tilvalget påbegyndes.

1.6 Faglig profil
1.6.1 Formål og kompetenceprofil
En tilvalgsstuderende i Eskimologi og Arktiske Studier har erhvervet en række kompetencer
gennem et uddannelsesforløb, der overvejende er foregået i et internationalt forskningsmiljø, der
arbejder med Eskimologi og Arktiske Studier. Den tilvalgsstuderende har kendskab til og indsigt i
disse studiers teorier, metoder og videnskabelighed. Alt afhængig af valget af studiemønster kan
den tilvalgsstuderende have et kendskab til moderne talt og skrevet vestgrønlandsk.
En tilvalgsstuderende i Eskimologi og Arktiske Studier kan:
 Analysere praktiske problemstillinger i en professionel sammenhæng på en akademisk
baggrund.
 Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger.
 Arbejde med humanistiske problemstillinger og knytte dem til en arktisk kontekst.
Der kan vælges mellem følgende 2 studiemønstre, som hver især udgør et samlet tilvalgsstudium:



Vestgrønlandsk sprog og arktisk kultur: modul 1,2 og 3
Arktisk kultur og samfund: modul 4 og 5

Den studerende kan også vælge at sammensætte sit tilvalg individuelt udfra moduler beskrevet i
studieordningen.
1.6.2 Kompetencemål.
En tilvalgsstuderende i Eskimologi og Arktiske Studier opnår
 Generelle humanistiske kompetencer
 Analytiske kompetencer til at arbejde med emner i relation til Arktis.
 Specifikke humanistiske kompetencer afhængig af modulvalg.
De generelle humanistiske kompetencer gør den tilvalgsstuderende i stand til at:
 Fungere som mediator og formidler mellem den studerede kultur og andre kulturer.
 Strukturere sin egen læring og arbejde effektivt, både selvstændigt og sammen med andre.
 Demonstrere indsigt i og vurdere centrale discipliner, teorier og metoder med relevans for
det studerede fag.
 Foretage analyser ved hjælp af kritisk anvendelse af videnskabelig metode, herunder tilegne
sig, formulere, diskutere og formidle analysens problemstilling og resultater.
 Finde og udvælge relevant faglitteratur og andet materiale om givne problemstillinger.
 Planlægge og strukturere arbejdet med selvvalgte emner.
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De analytiske kompetencer til at arbejde med emner i relation til Arktis gør, at den
tilvalgsstuderende har kompentence i at:
 Besidde konkret viden om arktiske samfund og kulturer
 Analysere, diskutere og formidle udvalgte forhold inden for arktiske samfund og kulturer
 Analysere aktiske samfund og kulturer i et komparativt perspektiv
 Analysere og problematisere forskellige forhold, der har indflydelse på processer i Arktis
og i dets relation til omverdenen
De specifikke kompetencer bliver erhvervet gennem et specifikt studiemønster.
Vestgrønlandsk sprog og arktisk kultur (modul 1,2, og 3)
Dette studiemønster gør den tilvalgsstuderende i stand til at:
 Forstå og benytte materiale på vestgrønlandsk samt videnskabelige tekster inden for
fagområdet på dansk, engelsk og eventuelt andre fremmedsprog.
 Læse lette tekster på vestgrønlandsk og oversætte dem til korrekt og genretilpasset dansk
under anvendelse af hjælpemidler, samt analysere vestgrønlandsk grammatisk.
 Føre en enkel samtale på vestgrønlandsk.
 Identificere og analysere samspillet mellem vestgrønlandsk sprog og kultur i konkrete
kontekster.
 Analysere og problematisere forhold og emner med relation til arktiske samfund og kulturer
på en selvstændig måde samt sætte dem i et historisk og komparativt perspektiv.
Arktiske kulturer og samfund (modul 4 og 5)
Dette studiemønster gør den tilvalgsstuderende i stand til selvstændigt at:
 Analysere og problematisere forhold og emner med relation til arktiske samfund og kulturer
samt sætte dem i et historisk og komparativt perspektiv.
 Overskue og systematisere et stort korpus af litteratur om arktiske kulturer og samfund.

1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog
Grønlandsksproget materiale indgår primært i de sproglige fagelementer. En stor del af det
materiale, der anvendes i studiet af arktiske kultur- og samfundsforhold, er på engelsk.

1.8 Normalsidebegrebet
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af
hjemmeopgaver/BA-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang
af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag.
Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. En normalside
poesi svarer til 10 verslinier.

1.9 Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et
fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte
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præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation, idet det faglige indhold
dog skal vægtes tungest.

1.10 Prøver
Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller
omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve.

1.11 Dispensation fra studieordningen
Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af
studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

1.12 Øvrige bemærkninger
Studerende, der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse
lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om, at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af
tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget)
skal være bedømt med ekstern censur.

Definitioner:
Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator.
Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator.
Mundtlig sagsfremstilling: Prøve, hvor eksaminanden indleder med en sagsfremstilling på 5
minutter. Herefter efterfølgende dialog.
Mundtlig dialog: Prøve, hvor eksaminanden ikke er sikret ret til en længere indledning. Her kan
eksaminator umiddelbart starte med at stille spørgsmål. Eller eksaminator kan ved
forberedelsestidens start bede den studerende forberede en indledning.
Bunden mundtlig dialog: Mundtlig dialog baseret på spørgsmål stillet af eksaminator (evt.
skriftligt ved eksaminer med forberedelsestid).
Skriveøvelse: En kortere sagsfremstilling på 1,5-3 normalsider, der skal demonstrere evne til at
disponere stoffet, vise sikkert overblik og evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt.
4-ugers opgave: Kortere opgaveform, der besvares i forbindelse med et undervisningsforløb. Kan
afhængigt af emnet have form som et essay eller besvarelse af et antal punktspørgsmål.
Fri hjemmeopgave: Opgaveform, hvor eksaminanden aftaler et emne med eksaminator og derefter
udfærdiger en hjemmeopgave om emnet. Opgaven (typisk på 15 normalsider) skal demonstrere
evne til at disponere stoffet, vise sikkert overblik og give en fyldestgørende fremstilling af emnet.
Bunden hjemmeopgave: Opgaveform, hvor eksaminanden får udleveret 1-3 spørgsmål eller et
emne af eksaminator med udgangspunkt i pensum.
Bunden procesopgave: Kortere opgave, der besvares i forbindelse med et undervisningsforløb og
som defineres af underviser. Kan afhængigt af emnet have form som et paper eller besvarelse af et
antal punktspørgsmål. De studerende tilbydes feedback på opgaverne underskriveprocessen.
Projektbeskrivelse: Plan for udførelsen af et påtænkt projekt (f.eks. feltarbejde).
Forsvar: Prøve hvor eksaminanden indleder med en sagsfremstilling på baggrund af opgaven på
maksimalt 15 minutter; herefter diskussion.
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Bibliografi: En liste over kilder, som behandler et nærmere specificeret emne i detaljer. Listen skal
opfylde de almindelige akademiske krav til standarder for opsætning af referencer.
Bunden sprogligt studenteroplæg: På baggrund af et udleveret spørgsmål fra den
eksamensberettigede underviser holder den studerende et ca. 20 minutters oplæg knyttet til en tekst,
et sprogligt emne eller et sprogligt problemfelt i løbet af kurset, mens den eksamensberettigede
underviser er tilstede. Dette oplæg kan tage form af for eksempel tekstgennemgang (oversættelse
og/eller grammatisk kommentarer) og/eller et sproghistorisk oplæg og/eller et oplæg om et sprogligt
relateret begreb. Bunden sprogligt studenteroplæg kan finde sted i grupper af to – i dette tilfælde
skal oplægget have en varighed af i ca. 40 minutter. Der gives mindst en uge til forberedelsen af
oplægget.

1.13 Overgangsregler
Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under
1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg.
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Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer
2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer
Tilvalgstudiet i Eskimologi og Arktiske Studier består af følgende fagelementer:
Modul I: Introduktion Ia
Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) I (fagelementkode HESB00421E)
West Greenlandic Language Foundation I
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået

Modul II: Introduktion IIa
Obligatoriske fagelementer
Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) II (fagelementkode HESB00431E)
West Greenlandic Language Foundation II
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Bunden mundtlig dialog med forberedelse med hjælpemidler
Censurform: Intern censur ved flere eksaminatorer
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået
Ét af følgende fagelementer skal indgå i modulet:
Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E)
Inuit Culture and Society II
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimological Content Course A
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
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Modul III: Vestgrønlandsk sprogfærdighed og eskimologisk emne
Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB10031E)
West Greenlandic Language skills
Antal ECTS-point: 15
Prøveform:
A. Aktiv undervisningsdeltagelse samt bunden sprogligt studenteroplæg eller
B. Bunden mundtlig dialog med forberedelse med materiale defineret som fri skriftlig
hjemmeopgave.
Censurform: Intern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået
Eskimologisk Emne C (fagelementkode HESB10041E)
Eskimological Content Course C
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave og mundtlig prøve
Censurform: Ekstern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen

Modul IV: Eskimologisk emne I
Ét af følgende fagelementer skal indgå i modulet:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)
Inuit Culture and Society I
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E)
Inuit Culture and Society II
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimological Content Course A
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
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Modul V: Eskimologisk emne II
Obligatoriske fagelementer
Eskimologisk Emne C (fagelementkode HESB10041E)
Eskimological Content Course C
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave og mundtlig prøve
Censurform: Ekstern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
Ét af følgende fagelementer skal indgå i modulet:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)
Inuit Culture and Society I
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E)
Inuit Culture and Society II
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E)
Eskimological Content Course A
Antal ECTS-point: 15
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen

Modul VI: Vestgrønlandsk sprogfærdighed
Obligatoriske fagelementer
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (fagelementkode HESB10071E)
West Greenlandic Translation and Grammar
Antal ECTS-point: 7,5
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist.
Censurform: Intern censur ved én eksaminator
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
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Vestgrønlandsk kommunikation I (fagelementkode HESB10081E)
West Greenlandic Communication I
Antal ECTS-point: 7,5
Prøveform:
A. Aktiv undervisningsdeltagelse eller
B. Mundtlig dialog med forberedelse med brug af hjælpemidler
Censurform: Intern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået
Ét af følgende fagelementer skal indgå i modulet:
Vestgrønlandsk kommunikation II (fagelementkode HESB10091E)
West Greenlandic Communication II
Antal ECTS-point: 15
Prøveform:
A. Mundtlig dialog med forberedelse med brug af hjælpemidler under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse eller
B. Mundtlig dialog med forberedelse med brug af hjælpemidler under forudsætning af bunden
skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist.
Censurform: Ekstern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen
eller
Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB10101E)
West Greenlandic Communication III (eletive)
Antal ECTS-point: 15
Prøveform:
A. Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse eller
B. Mundtlig dialog under forudsætning af bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist
Censurform: Ekstern censur
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.

2.2 Rækkefølge for afvikling af fagelementer
Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb, der sikrer en studieprogression og
forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget.
Tilmelding til prøven i Vestgrønlandsk sprogfærdighed forudsætter, at prøverne i Vestgrønlandsk
sprogintroduktion (propædeutik) I (HESB00261E) og II (HESB00281E) er bestået eller tilmeldt.
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Studiemønster Vestgrønlandsk sprog og arktisk kultur (modul 1, 2 og 3)
Tilvalgssemester
1 (modul 1)

Bachelorprojekt på grundfaget (15
ECTS-point)

Vestgrønlandsk sprogintroduktion
(propædeutik) I (15 ECTS-point)

2 (modul 2)

En af følgende:
Inuit kultur og samfund II (15
ECTS-point)/
Eskimologisk Emne A (15 ECTSpoint)
Eskimologisk Emne C (15 ECTSpoint)

Vestgrønlandsk sprogintroduktion
(propædeutik) II (15 ECTS-point)

3 (modul 3)

Vestgrønlandsk sprogfærdighed (15
ECTS-point)

Studiemønsteret Arktisk kultur og samfund (modul 4 og 5)
Tilvalgssemester
1 (modul 4)
Bachelorprojekt på grundfaget (15
En af følgende:
ECTS-point)
Inuit kultur og samfund I (15 ECTSpoint)/
Inuit kultur og samfund II (15 ECTSpoint) /
Eskimologisk Emne A (15 ECTS-point)
2 (modul 5)
Eskimologisk Emne C (15 ECTSEn af følgende:
point)
Inuit kultur og samfund I (15 ECTSpoint)/
Inuit kultur og samfund II (15 ECTSpoint) /
Eskimologisk Emne B (15 ECTS-point)
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2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer
Modul I: Introduktion Ia
Kompetencemål for modulet:
Den studerende er i stand til at
 udtale vestgrønlandsk på elementært niveau
 forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og grammatik i
vestgrønlandsk
 beherske gloser og vendinger på vestgrønlandsk på et begynderniveau
 bruge hjælpemidler (opslagsværker mv.)
 forstå og forholde sig til elementær fonetik

Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) I (fagelementkode HESB00421E) (15
ECTS-point)
West Greenlandic Language Foundation I
Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning,
oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser samt træning i udtale og
samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig
besvarelse.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 udtale vestgrønlandsk på basalt niveau
 forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og den elementære
grammatik i vestgrønlandsk, herunder bestemmelse af ordklasser
 beherske gloser og vendinger på vestgrønlandsk på et begynderniveau
 bruge hjælpemidler (opslagsværker mv.)
 forstå og forholde sig til elementær fonetik.
Pensum: Der opgives ikke pensum.
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
 Tilstedeværelse og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningstimerne.
 Tilfredsstillende besvarelse af mindst 3 af de udleverede skriftlige hjemmeopgaver.
Censur: Prøven er med intern censur ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: De skriftlige hjemmeopgaver: 3 dage pr. opgave.
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.
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Modul II: Introduktion IIa
Kompetencemål for modulet:
Den studerende er i stand til at
 formidle og erhverve sig viden om moderne forhold i Arktis på baggrund af grundlæggende
indsigt i kultur- og samfundsforhold samt dertil knyttede centrale problemstillinger eller
arbejde med et emne relateret til Arktis.
 formidle viden om samfund og kultur inden for elementære akademiske krav
 forholde sig analytisk og komparativt til materialet relateret til kultur- og samfundsforhold
 udtale og forstå elementær vestgrønlandsk
 arbejde struktureret med videnskabelige tekster
 arbejde struktureret med planlægning af systematisk arbejdsindsats
 forholde sig kritisk og diskuterende til videnskabeligt materiale

Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) II (fagelementkode HESB00431E) (15
ECTS-point)
West Greenlandic Language Foundation II
Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger,
glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (skriftlige
stileøvelser samt træning i udtale og samtale).
Faglige mål: Eksaminanden kan
 udtale og forstå elementær vestgrønlandsk
 oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal
kompleksitet til dansk
 forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser
 foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler
 forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi)
 forstå elementær fonetik.
Pensum: Eksaminationsberettiget underviser opgiver et pensum på 25 normalsider vestgrønlandske
tekster uden større grammatisk og leksikalsk kompleksitet. Pensum fra Vestgrønlandsk
sprogintroduktion (propædeutik) I kan indgå i pensumopgivelserne.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve i form af en dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Omfang: Prøven varer 30 min. inklusiv votering, og der gives 30 minutters forberedelse.
Censur: Prøven er med intern censur ved flere eksaminatorer.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
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Hjælpemidler: Ubegrænset brug af egne skriftlige hjælpemidler er tilladt til forberedelsen. Til
eksaminationen må der kun medbringes noter fra forberedelsen og den udleverede tekst (inkl.
eventuelle noter og gloser nedskrevet under forberedelsen).
Særlige bestemmelser: Prøven består i eksamination over tekst fra pensum på ca. ⅓ normalside,
der udleveres ved forberedelsens begyndelse.

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E) (15 ECTS-point)
Inuit Culture and Society II
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 forstå centrale analytiske og metodiske begreber knyttet til forståelsen af moderne samfundsog kulturforhold i Arktis herunder kolonihistorie, afkolonisering og selvstyreprocesser
 arbejde selvstændigt med regionale forhold og kritisk at relatere det til den kulturelle
variation i Arktis på baggrund af en grundlæggende viden om nutidige socio-kulturelle
forhold i Arktis.
 forholde materiale til tematiske felter i studiet af moderne samfunds- og kulturforhold i
Arktis
 formidle viden akademisk i både skrift og tale
 navigere mellem heterogen information om emnet, og være i stand til at analysere, diskutere
og syntetisere stoffet inden for området.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning
med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og
tekstdiskussioner.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 redegøre for inuits grundlæggende moderne kultur- og samfundsforhold, samt de for
eskimologien centrale teorier, metoder og diskussioner
 på baggrund af dette kendskab selvstændigt forholde sig analytisk og diskuterede til
selvvalgte problemstillinger og selvvalgt litteratur .
Pensum: Eksamensberettiget underviser opgiver et pensum på 900 normalsider. Opgivelserne skal
dække moderne forhold i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien. Derudover skal den studerende
opgive 500 sider relateret til opgavens problemstilling. Ved gruppeprøver med to eksaminander
fordobles det den frie pensumdel, og de studerende opgiver 1000 normalsider. Ved gruppeprøver
med tre studerende forøges det det frie pensum med yderligere en tredjedel af det for én eksaminand
normerede sidetal, og gruppen skal opgive 1165 normalsider tilsammen ud over de 900 normalsider
obligatorisk pensum.
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Omfang: Besvarelsen skal være af et omfang på maksimalt 9-11 normalsider. Ved gruppeprøve
med 2 deltagere fordobles sideantallet til maksimalt 18-20 normalsider og forøges yderligere med
en tredjedel af det for én eksaminands normerede sidetal ved 3 deltagere til maksimalt 21-24
normalsider.
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Censur: Prøven er med intern censur ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Op til tre studerende kan aflægge prøven sammen som gruppeprøve med
individuel bedømmelse. Hvert gruppemedlems bidrag skal kunne identificeres; indledning og
konklusion kan være fælles.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E) (15ECTS-point)
Eskimological Content Course A
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 forholde sig diskuterende og kontektualiserende til eskimologi-relaterede problemfelter på
baggrund af grundlæggende kendskab til arktiske forhold.
 erhverve sig viden om forhold i Arktis gennem systematiske kildesøgninger.
 afgrænse et problemfelt og reflektere over anvendelse af metoder.
 forholde sig analyserende, diskuterende og kontektualiserende til problemfelter.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være individuel
opgavevejledning, hvor den studerende og vejleder diskuterer litteraturudvælgelse, teoretiske og
empiriske problemstillinger, samt videnskabelig fremstillingsform.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 forholde sig analytisk og diskuterende til både materiale og et særligt problemfelt (en region,
et emne, et historisk kompleks eller lignende) med relation til traditionelle og/eller nutidige
kultur og samfundsforhold relateret til Arktis.
Pensum: Eksaminanden opgiver et pensum på 1400 normalsider indeholdende teoretisk litteratur.
Ved gruppeprøver med to eksaminander fordobles pensum til 2800 normalsider. Ved gruppeprøver
med tre studerende forøges det med yderligere en tredjedel af det for én eksaminand normerede
sidetal til 3270 normalsider.
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Omfang: Besvarelsen skal være af et omfang på maksimalt 15 normalsider. Ved gruppeprøve med
2 deltagere fordobles sideantallet maksimalt 30 normalsider og forøges yderligere med en tredjedel
af det for én eksaminands normerede sidetal ved 3 deltagere til 35 normalsider.
Censur: Prøven er med intern censur ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Op til tre studerende kan aflægge prøven sammen som gruppeprøve med
individuel bedømmelse. Hvert gruppemedlems bidrag skal kunne identificeres; indledning og
konklusion kan være fælles.
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Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Modul III: Vestgrønlandsk sprogfærdighed og eskimologisk emne
Kompetencemål for modulet: Den studerende er i stand til at
 skrive og tale enkelt vestgrønlandsk
 forstå af centrale dele af den vestgrønlandske grammatik
 formidle og erhverve sig viden om moderne forhold i Arktis på baggrund af grundlæggende
indsigt i kultur- og samfundsforhold samt dertil knyttede centrale problemstillinger eller
arbejde med et emne relateret til Arktis.
 formidle viden om samfund og kultur inden for elementære akademiske krav
 forholde sig analytisk og komparativt til materialet relateret til kultur- og samfundsforhold
 arbejde struktureret med videnskabelige tekster
 arbejde struktureret med planlægning af systematisk arbejdsindsats
 forholde sig kritisk og diskuterende til videnskabeligt materiale

Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB10031E) (15 ECTS-point)
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 føre en simpel dialog på vestgrønlandsk om et selvvalgt emne
 formulere simple tekster på vestgrønlandsk
 anvende centrale dele af den vestgrønlandske grammatik
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning
med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bla.
fokuseres på grønlandsk skriftlig formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter f.eks.
forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik. Dialogskabende
studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 udvise basal kompetence i samtale på vestgrønlandsk
 udtrykke sig skriftligt korrekt på vestgrønlandsk.
Pensum: Eksamensberettiget underviser fastsætter et pensum bestående af centrale dele af den
grønlandske grammatik på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til for eksempel
kapitel 19-45 i Stig Bjørnums øvelseshæfte samt litteratur om elementær syntaks på et niveau, i et
omfang og med et indhold svarende til Per Anker Jensen (1985) ”Principper for grammatisk
analyse”.
Prøveform: Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som
A. Aktiv undervisningsdeltagelse med bunden sprogligt studenteroplæg.
B. Bunden mundtlig dialog med forberedelse med materiale defineret som fri skriftlig
hjemmeopgave.
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Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
A. Aktiv undervisningsdeltagelse: For at bestå prøven kræves, at den studerende er til stede i
mindst 75 % af undervisningstimerne. Endvidere skal den studerende aflevere 2 tilfredsstillende
skriftlige opgaver på vestgrønlandsk over et frit emne på mindst 0,75 normalside hver. Den
studerende skal ligeledes på eget initiativ føre og styre en basal samtale på vestgrønlandsk om et
selvvalgt emne i undervisningen på minimum 5 minutter.
B. Bunden mundtlig dialog med forberedelse med materiale defineret som fri skriftlig
hjemmeopgave: Prøven består i en dialog på vestgrønlandsk over henholdsvis en let tekst på
vestgrønlandsk fra undervisningen på ca. 1 normalside, der udleveres ved forberedelsens begyndelse
samt over den studerendes fri skriftlige hjemmeopgave, som er en fremstilling på vestgrønlandsk
over et selvvalgt emne.
Omfang: Prøven varer 20 min. inklusiv votering, og der gives 30 minutters forberedelse. Den fri
skriftlige hjemmeopgave er på vestgrønlandsk og har et omfang på 1 normalside.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af skriftlige hjælpemidler til forberedelsen. Til eksaminationen må
kun hjemmeopgaven, noter fra forberedelsen og den udleverede tekst (inklusiv eventuelle noter og
gloser nedskrevet under forberedelsen af den studerende på den udleverede tekst) medbringes.

Eskimologisk Emne C (fagelementkode HESB10041E) (15 ECTS-point)
Eskimological Content Course C
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til selvstændigt at
 forholde sig diskuterende og kontektualiserende til eskimologi-relaterede problemfelter på
baggrund af grundlæggende kendskab til arktiske forhold.
 erhverve sig viden om forhold i Arktis gennem systematiske kildesøgninger.
 afgrænse et problemfelt og reflektere over anvendelse af metoder.
 forholde sig analyserende, diskuterende og kontektualiserende til problemfelter.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være individuel
opgavevejledning, hvor den studerende og vejleder diskuterer litteraturudvælgelse, teoretiske og
empiriske problemstillinger, samt videnskabelig fremstillingsform.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 forholde sig analytisk og diskuterende til både materiale og et særligt problemfelt (en region,
et emne, et historisk kompleks eller lignende) med relation til traditionelle og/eller nutidige
kultur og samfundsforhold relateret til Arktis.
Pensum: Eksaminanden opgiver et pensum på 1400 normalsider indeholdende teoretisk litteratur.
Ved gruppeprøver med to eksaminander fordobles pensum til 2800 normalsider. Ved gruppeprøver
med tre studerende forøges det med yderligere en tredjedel af det for én eksaminand normerede
sidetal til 3270 normalsider.
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Prøveform: Fri, skriftlig hjemmeopgave over et emne godkendt af eksaminator samt en bunden
mundtlig dialog.med udgangspunkt i hjemmeopgaven
Omfang: Besvarelsen skal være af et omfang på maksimalt 15 normalsider. Ved gruppeprøve med
2 deltagere fordobles sideantallet maksimalt 30 normalsider og forøges yderligere med en tredjedel
af det for én eksaminands normerede sidetal ved 3 deltagere til 35 normalsider. Den mundtlige
prøve varer 30 minutters inkl. votering og der gives ingen forbereldelse.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller af indtil 3 studerende som
gruppeprøve med individuel bedømmelse, dvs. hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet
helhed, der kan bedømmes for sig selv. Deltagernes fælles bidrag må ikke overstige 50 %. Den
efterfølgende mundtlige prøve aflægges individuelt på baggrund af individuelle spørgsmål, som
tager udgangspunkt i gruppeopgaven.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Modul IV: Eskimologisk emne I
Kompetencemål for modulet: Den studerende kan arbejde selvstændigt med eskimologi-relaterede
emner godkendt af eksaminator og sætte emnerne i relation til relevant litteratur inden for
eskimologi-forskningen. Den studerende får både specifikke og generelle akademiske kompetencer.

Inuit kultur og samfund I (HESB10051E) (15 ECTS-point)
Inuit Culture and Society I
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 forstå centrale analytiske og metodiske begreber knyttet til forståelsen af traditionelle
samfunds- og kulturforhold i Arktis, herunder social organisering, udveksling og
verdensbillede
 arbejde selvstændigt med regionale forhold og kritisk at relatere det til den kulturelle
variation i Arktis på baggrund af en grundlæggende viden om traditionelle socio-kulturelle
forhold i Arktis.
 forholde materiale til tematiske felter i studiet af traditionelle samfunds- og kulturforhold i
Arktis
 navigere mellem heterogen information om emnet, og være i stand til at analysere, diskutere
og syntetisere stoffet inden for området.
Undervisnings- og arbejdsformer:
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med forelæsninger og aktiv
inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner.

18

Faglige mål: Eksaminanden kan
 redegøre for inuits grundlæggende traditionelle kultur- og samfundsforhold
 redegøre for de for eskimologien centrale teorier, metoder og diskussioner
 på baggrund af dette kendskab selvstændigt forholde sig analytisk til selvvalgte
problemstillinger og selvvalgt litteratur.
Pensum: Eksamensberettiget underviser fastsætter et pensum på 900 normalsider. Opgivelserne
skal dække traditionelle forhold i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien. Derudover skal den
studerende opgive 500 sider relateret til opgavens problemstilling. Ved gruppeprøver med to
eksaminander fordobles den frie pensumdel, og de studerende opgiver 1000 normalsider. Ved
gruppeprøver med tre studerende forøges den frie pensumdel med yderligere en tredjedel af det for
én eksaminand normerede sidetal, og gruppen skal opgive 1165 normalsider ud over det
obligatoriske pensum på 900 normalsider.
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Omfang: Besvarelsen skal være af et omfang på maksimalt 9-11 normalsider. Ved gruppeprøve
med 2 deltagere fordobles sideantallet til maksimalt 18-20 normalsider og forøges yderligere med
en tredjedel af det for én eksaminands normerede sidetal ved 3 deltagere til maksimalt 21-24
normalsider.
Censur: Prøven er med intern censur ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Op til tre studerende kan aflægge prøven sammen som gruppeprøve med
individuel bedømmelse. Hvert gruppemedlems bidrag skal kunne identificeres; indledning og
konklusion kan være fælles.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E) (15 ECTS-point)
Inuit Culture and Society II
Fagelementet er beskrevet i modul II

Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E) (15 ECTS-point)
Eskimological Content Course A
Fagelementet er beskrevet i modul II

Modul V: Eskimologisk emne II
Kompetencemål for modulet: Den studerende kan arbejde selvstændigt med eskimologi-relaterede
emner godkendt af eksaminator og sætte emnerne i relation til relevant litteratur inden for
eskimologi-forskningen. Den studerende får både specifikke og generelle akademiske kompetencer.
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Eskimologisk Emne C (fagelementkode HESB10041E) (15 ECTS-point))
Eskimological Content Course C
Fagelementet er beskrevet i modul III

Inuit kultur og samfund I (HESB10051E) (15 ECTS-point)
Inuit Culture and Society I
Fagelementet er beskrevet i modul IV

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E) (15 ECTS-point)
Inuit Culture and Society II
Fagelementet er beskrevet i modul II

Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E) (15 ECTS-point)
Eskimological Content Course B
Fagelementet er identisk med Eskimologisk Emne A som beskrevet i modul II

Modul VI: Vestgrønlandsk sprogfærdighed
Kompetencemål for modulet: På basis af tidligere moduler med sprogligt indhold opøves
sproglige kompetencer inden for vestgrønlandsk, primært grammatik, oversættelse og mundtlig
kommunikation. Afhængigt af valgte fagelementer opøves yderligere kompetence i mundtlig
kommunikation eller i arbejde med grønlandske og danske tekster.

Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (fagelementkode HESB10071E) (15 ECTS-point)
West Greenlandic Translation and Grammar
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 oversætte en let dansk tekst til korrekt vestgrønlandsk
 oversætte en let vestgrønlandsk tekst til korrekt dansk
 forholde sig sikkert og analytisk til den vestgrønlandske grammatik
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning
med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der primært
fokuseres på oversættelse. Holdundervisningen omfatter f.eks. forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale)
samt gennemgang og analyse af grammatik og oversættelsesopgaver.
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Faglige mål: Eksaminanden kan
 oversætte en let vestgrønlandsk tekst i den nuværende retskrivning til flydende dansk
 anvende den vestgrønlandske grammatik
 oversætte en let dansk tekst til et forståeligt, sammenhængende og i det væsentlige korrekt
vestgrønlandsk
 benytte retskrivningsnormerne i vestgrønlandsk korrekt
 bøje substantiver, verber og pronominer korrekt
 identificere og anvende de almindelige orddannelses-principper og syntaktiske
konstruktioner
 anvende de hyppigst forekommende affikser.
Pensum: Eksamensberettiget underviser opgiver et pensum på bestående af centrale dele af den
vestgrønlandske grammatik på et niveau, i et omfang og med et indhold svarende til for eksempel
opgave 45-57 i Stig Bjørnums øvelseshæfte samt litteratur om elementær syntaks på et niveau, i et
omfang og med et indhold svarende til Per Anker Jensen (1985) ”Principper for grammatisk
analyse”.
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist. Eksaminanden skal oversætte de af
eksaminator udvalgte ekstemporale prosatekster på dansk (1/4 normalside) og vestgrønlandsk (1/2
normalside) fra det 20. eller 21. århundrede til henholdsvis vestgrønlandsk og dansk. Den
studerende skal endvidere skriftligt argumentere for sin oversættelse af en sætning udvalgt af
eksaminator. Med udgangspunkt i teksterne, skal eksaminanden endvidere besvare 4 grammatiske
spørgsmål formuleret af eksaminator. Et spørgsmål kan bestå af underspørgsmål. Eksaminanden
skal ligeledes besvare grammatiske spørgsmål knyttet til teksten.

Omfang: Prøven varer 2 dage.
Censur: Prøven er med intern censur ved én eksaminator.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
Særlige bestemmelser: Den studerende skal kunne vælge mellem mindst 3 eksamensspørgsmål.

Vestgrønlandsk kommunikation I (fagelementkode HESB10081E) (7,5 ECTS-point)
West Greenlandic Communication I
Kompetencemål:
Den studerende kan
 føre en enkel samtale på vestgrønlandsk
Faglige mål: Eksaminanden kan
 føre en enkel samtale på vestgrønlandsk
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Pensum: Eksamensberettiget underviser opgiver et pensum svarende til 10 normalsider lette
vestgrønlandske tekster
Prøveform: Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som
A. Aktiv undervisningsdeltagelse.
B. Mundtlig dialog med forberedelse og med brug af hjælpemidler.
Censur: Prøven er med intern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.
A. Aktiv undervisningsdeltagelse: For at bestå prøven kræves, at den studerende er til stede i
mindst 75% af undervisningstimerne. Endvidere skal den studerende mindst to gange i
undervisningen lede en samtale på vestgrønlandsk over et selvvalgt emne på minimum 5 minutter
og holde et bundet sprogligt studenteroplæg.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
B: Mundtlig eksamination med forberedelse og med brug af hjælpemidler: Der eksamineres i
udtale og samtale over en vestgrønlandsk tekst på 1,25 normalside fra undervisningen, der udleveres
ved forberedelsens begyndelse. Ved bedømmelsen tæller udtale og samtale lige.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer 25 min. inklusiv votering, og der gives 30 min. til forberedelse.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af skriftlige hjælpemidler til forberedelsen. Til eksaminationen må
kun noter fra forberedelsen og den udleverede tekst (inklusiv eventuelle noter og gloser nedskrevet
under forberedelsen af den studerende på den udleverede tekst) medbringes.

Vestgrønlandsk kommunikation II (fagelementkode HESB10091E) (15 ECTS-point)
West Greenlandic Communikation II
Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 føre en samtale på vestgrønlandsk med korrekt og rytmisk sammenhængende udtale.
 anvende et ordforråd knyttet til vestgrønlandsk dagligdagssprog.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning
med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (f.eks.
referatopgaver). Holdundervisningen omfatter f.eks. forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning,
oplæsning og oversættelse. Der arbejdes primært med udtale og samtale.
Faglige mål:Eksaminanden kan
 forstå og anvende det centrale ord- og formforråd i vestgrønlandsk
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føre en samtale på vestgrønlandsk over den udleverede tekst med korrekt og rytmisk
sammenhængende udtale inden for rammerne af den accepterede regionale variation
i Vestgrønland.

Pensum: Eksamensberettiget underviser opgiver et pensum, bestående af 20 normalsider lettere
danske tekster.
Prøveform: Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som
A. Bunden mundtlig dialog med forberedelse med brug af hjælpemidler under forudsætning af
aktiv undervisningsdeltagelse.
B. Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist efterfulgt af bunden mundtlig dialog med brug af
hjælpemidler.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
A. Bunden mundtlig dialog med forberedelse med brug af hjælpemidler under forudsætning
af aktiv undervisningsdeltagelse: Prøven består i en dialog med udgangspunkt i en af eksaminator
udleveret lettere dansk ekstemporaltekst på 2 normalsider, der udleveres ved forberedelsens
begyndelse sammen med vestgrønlandsk gloseliste. Det forudsættes, at den studerende har afleveret
to tilfredsstillende og af underviseren godkendte referatopgaver på vestgrønlandsk på hver mindst ½
normalside, samt at den studerende er tilstede i mindst 75 % af undervisningstimerne. Endvidere
består undervisningsdeltagelsen i et bundet sprogligt studenteroplæg.
Omfang: Prøven varer 30 min. inklusiv votering, og der gives 60 minutters forberedelse.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af skriftlige hjælpemidler til forberedelsen. Til eksaminationen må
kun noter fra forberedelsen og den udleverede tekst medbringes.

B. Bunden mundtlig dialog med brug af hjælpemidler under forudsætning af skriftlig
hjemmeopgave: Den bundne skriftlige hjemmeopgave består i at skrive et grønlandsk referat af en
4 normalsider lang lettere dansk ekstemporaltekst. Den mundtlige prøve består i en dialog med
udgangspunkt i en af eksaminator udleveret lettere dansk ekstemporaltekst på 2 normalsider, der
udleveres ved forberedelsens begyndelse sammen med vestgrønlandsk gloseliste.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Den skriftlige delprøve varer i 2 dage. Den mundtlige prøve varer i 30 min. inkl. votering,
og der gives 60 minutters forberedelse.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af skriftlige hjælpemidler til forberedelsen. Til eksaminationen må
kun noter fra forberedelsen og den udleverede tekst medbringes.

Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB10101E) (15 ECTS-point)
West Greenlandic Communication III
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Kompetencemål:
Den studerende er i stand til at
 arbejde aktivt med forståelse og formidling af tekster på dansk og vestgrønlandsk
 anvende vestgrønlandsk grammatik på en sikker måde
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning
med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (referatskrivning).
Holdundervisningen omfatter f.eks. forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning,
oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.
Faglige mål: Eksaminanden kan
 redegøre for det vestgrønlandske sprogs affikser, grammatik og gloser
 anvende det aktivt til formulering af selvstændige tekster.
Pensum: Eksamensberettiget underviser opgiver et pensum på et niveau, i et omfang og med et
indhold svarende til for eksempel Stig Bjørnums ”Grønlandsk grammatik” (2003). Pensum fra
tidligere sprogeksaminer kan indgå i pensumopgivelserne. Derudover skal pensum indeholde mindst
5 normalsider danske tekster og mindst 5 normalsider vestgrønlandske tekster.
Prøveform: Eksaminaden kan vælge at aflægge prøven som
A. Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse.
B. Mundtlig dialog under forudsætning af bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
A. Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse: For at kunne indstille sig til eksamen forudsættes det, at den studerende
er til stede i mindst 75 % af undervisningstimerne. Endvidere skal den studerende tilfredsstillende
besvare mindst 75 % af de i undervisningsforløbet stillede hjemmeopgaver. Der udleveres 4-8
hjemmeopgaver. Til den skriftlige hjemmeopgave skal eksaminanden skrive et dansk referat af en
lettere vestgrønlandsk ekstemporaltekst (på 2 normalsider) og et referat på vestgrønlandsk af en
lettere dansk ekstemporaltekst (på 2 normalside) fra det 20. eller 21. århundrede. Endvidere består
undervisningsdeltagelsen i et bundet sprogligt studenteroplæg.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Prøven varer i 4 dage.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler.
B. Mundtlig dialog under forudsætning af bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist: Til
den bundne skriftlige hjemmeopgave skal eksaminanden skrive et dansk referat af en lettere
vestgrønlandsk ekstemporaltekst (på 3 normalsider) og et referat på vestgrønlandsk af en lettere
dansk ekstemporaltekst (på 3 normalside) fra det 20. eller 21. århundrede. Den mundtlige dialog på
vestgrønlandsk tager udgangspunkt i referaterne afleveret af eksaminanden. Eksaminanden skal
endvidere besvare grammatiske spørgsmål.
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Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Den skriftlige prøve varer i 4 dage. Den mundtlige dialog varer i 30 min. inklusiv
votering.
Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Til den mundtlige dialog må kun
ekstemporalteksterne og de afleverede referater medbringes.
Særlige bestemmelser: Eksaminator formulerer et antal forskellige eksamensspørgsmål svarende
til antallet af eksaminander plus en ekstra. Opgaven udleveres ved, at eksaminanden trækker et
eksamensspørgsmål.
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