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Indledning 
 
Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter 
samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb. Vejledningen er et  af ministeriets 
bidrag til faglig og pædagogisk fornyelse. Det er derfor hensigten, at den ændres forholdsvis hyppigt i 
takt med den faglige og den pædagogiske udvikling. Eventuelle ændringer i vejledningen vil blive 
foretaget pr. 1. juli.  
 
Citater fra læreplanen er anført i kursiv. 
 
Vejledningen indeholder eksempler på, hvad der kan arbejdes med i undervisningen , og hvordan 
arbejdet kan tilrettelægges. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om på bud, når det 
eksplicit fremgår – det være sig i form af citater fra læreplanen, anført i kursiv, eller i form af 
formuleringer med ”skal” og ”bør”.  
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1. Identitet og formål 
 

1.1 Identitet 
Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der 
beskæftiger sig med litteratur, kommunikation og medier. Centralt i faget står arbejdet med det talte sprog (lytte og 
tale) og det skrevne sprog (læse og skrive). Danskfaget skal praktiseres som en helhed, der integrerer arbejdet med det 
danske sprog og dansksprogede tekster. Det er netop karakteristisk, at de sproglige, litterære og kommunikative 
aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den produktive og den recep tive dimension af faget. 
 

1.2 Formål 
Formålet med danskundervisningen er at styrke kursist ens oplevelse af sproget som en kilde til personlig og kulturel 
udvikling. Kursisten skal i arbejdet med faget opnå viden om og færdigheder i at bruge sproget alsidigt og personligt, 
nuanceret, korrekt og eksperimenterende i samspil med andre. Kursisten skal blive stadig bedre til at formulere sig 
bevidst i tale og skrift og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og per sonlig tilegnelse. 
Undervisningen skal med udviklingen af danskfaglige kompetencer bi drage til at styrke kursistens evne til at 
håndtere informationer, gå bag om ordene og teksterne og forstå indhold og nuancer og på den måde fremme 
kursistens muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk og globalt orienteret sam fund. 
 
Det overordnede fagsyn bag læreplanen er opfattelsen af danskfaget som et sprog-, kommunikations- 
og dannelsesfag. I danskfaget lærer kursisterne at bruge og forstå sproget som 
kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt. Udsagn og tekster betyder noget og 
kommunikerer noget, både når man er afsender, og når man er modtager, og hvad enten teksten er 
trykt eller elektronisk, nutidig eller ældre. Og det skal undervisningen afspejle.  
 
Læreplanerne i dansk på avu opererer med 5 niveauer: Basis, niveau G, F, E og D. Fælles for alle 
niveauer er, at der er fokus på sprog, kommunikation, litteratur og medier. Der er tydelig progression 
mellem niveauerne, således at de færdigheder og redskaber, man tileg ner sig på et underliggende 
niveau, videreføres, udbygges, nuanceres og forfines på de overliggende niveauer. Det er den 
bærende idé bag læreplanerne, at hvert niveaus faglige mål er styrende for undervisningen på det 
pågældende niveau, og det er derfor en forudsætning for optagelse på et niveau, at man har 
kompetencer svarende til det underliggende niveaus slutmål. På alle niveauer fastholdes arbejdet med 
fagets sproglige dimension, ligesom også kommunikation, litteratur og medier vil indgå i alle prøver.  
 
I det følgende udfoldes hvert enkelt niveau med fokus på det kendetegnende for niveauet og det nye 
i forhold til foregående niveauer.  
 

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 
 
2.1 Basis 
Faglige mål 
Målet med undervisningen er, at kursisten på et basalt niveau kan: 
Tale og lytte 

a) bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse 
b) lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer 
c) forstå, at sproglige valg er bestemt af situation og hensigt 
d) bruge et danskfagligt sprog som basis for faglig tænkning 

Læse 
e) læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed 
f) forstå sammenhængen mellem genre, indhold og form 
g) anvende forskellige læsestrategier 
h) læse egne og andres tekster op 
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Skrive 
i) kende forskel på skriftsprog og talesprog og anvende sproget, så det er tilpasset formålet 
j) anvende skriftsproget eksperimenterende og med opmærksomhed på sproglige normer for stavning, grammatik, situation og 

genre 
k) samle stof og disponere det fra idé til færdig tekst. 

 
Kernestof 
Kernestoffet er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Stofområderne indgår i et tæt samspil i undervisningen. Der arbejdes med: 

a) Skriftsprog og talesprog 
b) Læsning 
c) Sproglig klarhed og korrekthed 
d) Ord og betydning 
e) Ordklasser og morfologi 
f) Sætningen og dens vigtigste led 
g) Komposition og sammenhæng 
h) Skriveprocessen 
i) De overordnede teksttyper: sagtekster og fiktionstekster 
j) Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende 
k) Kommunikationssituationen 
l) Ordbøger 
m) Et danskfagligt sprog. 

 
Dansk på basisniveau tilrettelægges for kursister, som er usikre i eller mangler elementære 
danskfaglige kompetencer i at tale, lytte, læse og skrive. På basisniveau arbejdes der mål rettet helt fra 
grunden, så de mangler og huller, kursisterne måtte have, fyldes ud. På bag grund af viden om sprog 
og kommunikation skal kursisterne opbygge kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge sproget 
aktivt og bevidst – både mundtligt og skriftligt.  
 
Udgangspunktet er kursisternes dagligsprog og deres kompetencer i læsning og skrivning. Der 
arbejdes løbende med at udvide ordforrådet – også i det danskfaglige sprog – således at begreber som 
talesprog, skriftsprog, kommunikation, genre, fiktionstekst, sagtekst, nyhedstekst, opinionstekst, 
kronologisk fremstilling mv. bliver en aktiv del af kursisternes viden og sprog.  
 
At tale er at kommunikere, og der arbejdes med at skabe bevidsthed om, at valg af sprog og stil har 
betydning for den måde, det sagte opfattes på af modtageren. At lytte betyder at kunne koncentrere 
sig om det sagte, kunne gengive det og følge op med spørgsmål og kommentarer. At læse indebærer at 
kunne læse ord, sætninger og hele tekster med pas sende hastighed og forståelse – og at spørge, 
inddele og undersøge teksterne med henblik på at skabe overblik over en tekst. At skrive er at finde 
idéer, vælge fokus og trin for trin arbejde med indhold, ord, tegn, afsnit og overskrifter, så der skabes 
nye, sammenhængende tekster i forskellige genrer til forskellige modtagere.  
 
Centralt på basis står forskellen mellem talesprog og skriftsprog. Talesproget kan være fragmentarisk 
og er bundet til situationen; men afsender og modtager er normalt til stede og kan supplere det sagte 
med spørgsmål og svar, betoning og pauser, kropssprog og mimik. Skriftsproget skal kunne fungere 
uden disse virkemidler, og derfor skal der være et fokus, klare nøgleord og tekstbånd dannet ved 
hjælp af forbindelsesord som for eksempel biord, stedord og underordnende og sideordnende 
bindeord. Små opgaver i sætningsdannelse med forbindelsesord som ”og”, ”men”, ”fordi”, ”derfor” , 
”de”, ”han” osv. kan gøre kursisterne bevidste om, hvordan man skaber sammenhæng i tekster. Og 
sammenhængen kan ændres alt efter, hvilke forbindelsesord man vælger. Tegn og afsnit er med til at 
gøre teksten overskuelig. Kontekst, kommunikationssituation, genre og sprogbrug skal også ta ges i 
betragtning, når man vil have sin meddelelse frem. Der er forskel på at sende et fød selsdagsbrev til 
moster Ida og et klagebrev til borgmesteren! Små øvelser med afsnitsinddelinger af tekster for at 
skabe overblik og med at skrive i forskellige kommunikationssi tuationer skærper kursisternes 
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bevidsthed om skriftsproget. Også genrebevidstheden kommer ind her: At skelne mellem fortællende, 
beskrivende og argumenterende tekster og passager i tekster trænes på basisniveauet. En simpel 
erindringsskrivning om farmor – Hvordan ser hun ud ”udvendigt”? Hvordan er hun ”indvendigt”? – 
træner beskrivelse, mens ”en oplevelse med farmor” er fortællende. Sådanne passager kan sættes 
sammen til et portræt, og der kan arbejdes videre med tekstens komposition. At læse og at skrive går 
hånd i hånd, og på basis læses enkle fiktionstekster som eventyr, fabler, vandrehistorier, kort prosa og 
noveller samt sagtekster, blandt andet breve, artikler, læserbreve, erindringer og opskrif ter.  
 
Den faglige dokumentation på basis ligger i slutningen af uddannelsestiden og er et skrift ligt produkt 
på baggrund af en opgave, som læreren formulerer. Læreren kan i opgaven bede kursisten om at gøre 
rede for skriveprocessen bag et af produkterne i portfolioen – hvad der er sket fra første udkast til 
den endelige formulering – eller formulere et brev i en bestemt kontekst og 
kommunikationssituation. Med afsæt i portfolioen kan kursisten også vurdere eller skrive eksempler 
på, hvordan man skriver en god indledning og afslutning til en beskrivende og/eller en fortællende 
tekst.  
 
Se også de paradigmatiske eksempler. 
 

2.2 Niveau G 
Faglige mål 
Målet med undervisningen er, at kursisten på et grundlæggende niveau kan: 
Tale og lytte 

a) bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse 
b) lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer 
c) tage stilling og argumentere for et synspunkt 
d) vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre 

Læse 
e) læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed 
f) aflæse og forstå visuelle udtryksformer 
g) finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 
h) anvende læsestrategier bevidst 
i) læse egne og andres tekster op, så det væsentlige træder frem 
j) indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster 

Skrive 
k) demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog 
l) anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt 
m) udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre 
n) samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommunikationen, samt arbejde med skriveprocessen fra idé til 

færdig tekst. 

 
Kernestof 
Kernestoffet er dansk sprog, litteratur, kommunikation og medier. Stofområderne indgår i tæt samspil i undervisningen. Der arbejdes 
med: 

a) Skriftsprog og talesprog 
b) Læsning og læsestrategier 
c) Sproglig korrekthed og variation 
d) Ord og betydning 
e) Ordklasser og morfologi 
f) Sætningen og dens led 
g) Komposition og sammenhæng 
h) Skriveprocessen 
i) Ordbøger og opslagsværker 
j) Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse 



Dansk   8 

k) De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster 
l) En roman læst som fælles værk 
m) Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende 
n) Visuelle og auditive kommunikationsformer 
o) Kommunikationssituationen 
p) Aktiv lytning 
q) Argumentation 
r) Et danskfagligt sprog. 

 
Forudsætningen for optagelse på niveau G er kompetencer svarende til slutmålene for ba sis.  
 
På niveau G arbejdes videre med de 4 grundlæggende kompetencer, at tale, at lytte, at læse og at 
skrive, således at de basale færdigheder og funktioner bliver automatiseret, og spro get kan anvendes 
aktivt og selvstændigt. Læsning og retskrivning – stavning, syntaks og grammatik – er centrale 
fokuspunkter; det er af største vigtighed for kursisterne, at de til egner sig gode læsevaner og 
retskrivningsnormer på dette niveau. Brug af ordbøger og opslagsværker, såvel trykte som 
elektroniske, indøves her. På niveau G læses en roman som fælles værk bl.a. med de t formål at styrke 
læsningen af også længere tekster. Det sproglige udtryk  – både det talte sprog og skriftsproget – 
varieres og nuanceres, og der arbejdes såvel receptivt som produktivt med beskrivende, fortællende 
og argumenterende genrer inden for både det talte sprog og i trykte, visuelle og auditive tekster. I 
arbejdet med såvel læste som skrevne tekster kan man stoppe op og fokusere på enkelte ord, 
ordklasser, bøjninger, betydninger, sammenhænge og formuleringer, så arbejdet med sproget 
bestandig gøres til en væsentlig del af indholdet i danskfaget. Skriveprocessen indbefatter såvel tæn-
keskrivning som respons og formidlingsskrivning, og alle faser fra idé til færdigt produkt har en stor 
plads på niveau G. It er et godt redskab for arbejdet med skriveprocessen; det er enkelt at tilrette 
udkast efter respons og tilfredsstillende for kursisten at opleve sin tekst tage form.  
 
 
Centralt på niveau G står især mundtlige og skriftlige genrer, men også visuelle og audi tive. Der 
arbejdes med genretræk og sprog i forskellige tekster – andres og egne. Begrebet genre kan 
forekomme abstrakt for kursisterne. For at gøre det konkret kan man bruge kendte genrer som 
eksempler: Hvordan udformer man for eksempel en invitation eller hol der en fødselsdagstale? 
Hvorfor forstår man straks, at der er tale om en invitation eller en fødselsdagstale? Hvilke træk går 
igen i invitationer og i fødselsdagstaler? Hvilke sproglige træk kendetegner en vittighed eller et 
eventyr? Hvordan genkender man reklamer – trykte eller på tv – og hvordan påvirker reklamer 
forskellige modtagere? Hvilke virkemidler bruger forfatteren, når et digt eller et prosastykke skal 
beskrive en stemning, og instruktøren, når han skal have tilskueren til at leve med?  For at skærpe 
kursisternes evne til at skelne genrer fra hinanden kan man diskutere, om nogle træk er obligatoriske 
for den genre, man arbejder med, og om forskellige genrer har træk tilfælles. Det kan også være en 
idé at lade kursister komme med eksempler på, hvilke genrer de synes er  bedst til at opfylde bestemte 
formål. – Man kan benytte en genremodel, der består af tre elementer: Tekstens kommuni kative 
formål, tekstens karakteristiske træk (genretræk) og de sproglige normer for genren. Genremodellen 
kan benyttes i forbindelse med både læsning og skrivning af tekster. Karakteristisk for mange 
moderne tekster – både fiktionstekster og sagtekster, trykte og elektroniske – er, at de 
eksperimenterer, bryder og blander genrenormerne. Således bruges litterære greb i sagtekster og 
omvendt, og det er interessant at studere.  
 
I undervisningen trænes såvel læsestrategier som strategier til at åbne tekster og til at åbne tankerne 
for nye idéer og skabe nye tekster. Det er en god vane, at læreren  inspirerer kursisterne til at danne 
sig et indtryk af teksten ved at åbne for kursisternes forforståelse af emnet, formulere et læseformål 
og anvise en læsestrategi. Arbejdet med og diskussionen af en litterær tekst kan åbnes på mange 
kreative måder, så den tager udgangspunkt i kursi sternes umiddelbare og forskellige oplevelser af 
den, og diskussionen bliver flerstemmig. Tankerne kan åbnes for nye idéer og indblik i et emne: Man 
kan læse sagtekster, for eksempel informations- og opinionstekster fra aviser om samme ”sag”, følge 
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”sagen” over flere dage og ad den vej hente ny viden, udvide sit ordforråd og åbne nye vinkler på 
emnet, der igen kan danne basis for egen produktion af tekster i en konkret genre eller et oplæg på 
nogle få minutter.  
 
På niveau G arbejdes også med grundlæggende retori ske virkemidler; oplæsning og fremlæggelse 
trænes løbende, og der laves små praktiske øvelser med fokus på betoning, indlæggelse af pauser, 
stemmestyrke, taletempo, vejrtrækning, kropssprog og øjenkontakt . Også aktiv lytning samt 
udformning af oplæg og brug af talekort og talepapir indlægges i forløbene.  
 
Endelig arbejdes der på et elementært plan med argumentation i form af belæg for karakteristikker af 
personer mv. i litterære tekster og med stillingtagen og argumentationsprincipper for eksempel ved 
læsning og skrivning af læserbreve. 
 
Den afsluttende prøve på niveau G består af to skriftlige prøver og en mundtlig prøve. Ved den 
sproglige prøve skal kursisten udnytte og demonstrere sin viden om retskrivning, mor fologi, 
ordklasser og tegnsætning. Ved prøven i skriftlig fremstilling skal kursisten demonstrere evne til at 
bruge teksterne i teksthæftet og lade sig inspirere til at besvare en opgave og formulere sig 
sammenhængende med tydelig skriveidé og sproglig kompetence  i en konkret genre og 
kommunikationssituation. Ved den mundtlige prøve skal kursisten læse et selvvalgt uddrag fra 
teksten op, begrunde sit valg og derefter holde et kort oplæg om teksten med vægt på genretræk, 
indhold og form og med gode belæg i teksten.  Kursisten skal derpå indgå i en faglig samtale om 
teksten. 
 
Se også de paradigmatiske eksempler.  
 

2.3 Niveau F 
Faglige mål 
Målet med undervisningen er, at kursisten kan 

a) udtrykke sig forståeligt, klart og hensigtsmæssigt med bevidsthed om forskellige mundtlige genrer 
b) lytte aktivt og forholde sig til mundtlige udsagn 
c) argumentere med kendskab til forskellige argumentationsformer 
d) læse hurtigt og sikkert med bevidsthed om læseformål og med brug af varierede læsestrategier 
e) redegøre for teksters genre, indhold og form 
f) læse egne og andres tekster op, så det væsentlige træder frem 
g) demonstrere viden om skriftsprog og talesprog 
h) anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt normer for retskrivning og grammatik 
i) arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst 
j) indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster 
k) bruge et danskfagligt sprog som basis for faglig tænkning. 

 

Kernestof 
Kernestoffet er dansk sprog, litteratur, kommunikation og medier. Stofområderne indgår i et tæt samspil i undervisningen. Der 
arbejdes med: 

a) Skriftsprog og talesprog 
b) Læsning og læsestrategier 
c) Retskrivning og grammatik 
d) Sprog og stil 
e) Skriveprocessen 
f) Ordbøger og opslagsværker 
g) Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse 
h) Nyere og ældre fiktionstekster relateret til deres samtid og til læserens nutid 
i) Sagtekster 
j) En avis eller et tidsskrift læst som værk 
k) Visuelle og auditive kommunikationsformer 
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l) Kommunikationssituationen 
m) Argumentation og argumentationsformer 
n) Et danskfagligt sprog. 

 
Forudsætningen for optagelse på niveau F er kompetencer svarende til slutmålene for ni veau G. 
 
På niveau F arbejdes fortsat med læsning, genrebevidsthed og med at styrke de sproglige færdigheder 
både mundtligt og skriftligt. Der arbejdes aktivt med læseforståelsesstrategier og faglig læsning, 
retskrivning og det sproglige udtryk.  
 
Fra niveau G til F bliver både mundtlige og skriftlige tekster, kommunikationssituatio ner og genrer 
mere komplekse. Nye og ældre tekster tages op i undervisningen. Bevidstheden om, at tekster skabes 
og læses ikke bare af enkeltstående forfattere og deres læsere, men på baggrund af en historisk tid og 
et samfund, introduceres på niveau F. Når vi læser teksterne i dag, kan vi ”genopdage” dem og 
undersøge og diskutere, hvilken samfundsmæssig baggrund de havde, hvilken 
kommunikationssituation de indgik i, hvilken betydning de havde i samtiden, og hvad de har at sige 
os i dag. I dette arbejde indgår også et dannelsesaspekt, og der ligger derfor en implicit forpligtelse til 
at inddrage kanonforfattere i litteraturlæsningen. Også ældre sagtekster kan indgå, men det er vigtigt, 
at der også læses dugfriske artikler fra dagspressen. Det fælles værk på niveau F er således en aktuel 
avis eller et tidsskrift.  Arbejdet med værket bygger op til, at kursisterne som afslutning på forløbet 
selv kan udforme et produkt i overensstemmelse med en avisgenres kendetegn.  
 
På niveau F uddybes arbejdet med mundtlige og skriftlige teksters genrer, indhold og form, og 
kursisterne arbejder selv med at formulere sig inden for de overordnede tekstty per i en bestemt 
kontekst og i forskellige genrer. Her er mange spændende muligheder for at integrere mundtlig og 
skriftlig dansk: Sagaer, folkeeventyr og folkeviser er for eksempel mundtlige genrer fra oldtid og 
middelalder, som kan læses og fremføres; salmer, sange og rap er skrevet til mundtlig fremførelse. 
Kunsteventyr og noveller er skriftlige genrer, men i H.C. Andersens eventyr ”hører” man en 
mundtlig fortællerstemme. Drama er skabt til at fremføres på en scene; breve sender man med 
posten, chat eller blogs foregår ved computeren, men har sproglige træk, der ligner talesproget . 
 
Avisens genrer falder i to hovedtyper: Informationsgenrer som nyhedsartikel, reportage, feature og 
interview, og opinionsgenrer som leder, læserbrev, anmeldelse og kronik. I arbejdet med avisen eller 
en nyhedsudsendelse undersøger man disse teksttyper og går i dybden med genre træk, sprog og 
argumentationsformer. Hvilke forventninger har vi? Og hvilke krav kan man stille til for eksempel 
udformningen af en nyhedsartikel? Hvordan er den bygget op, og hvilket sprog og hvilken stil 
kendetegner den? Hvordan laver man et godt interview? Hvad er en anmeldelse? Og hvad skal den 
indeholde? Hvordan argumenterer man bedst for sin sag, når man skriver et læserbrev? Og hvilke 
kneb skal man være på vagt over for, når man læser et læserbrev eller hører en politiker udtale sig til 
tv? 
 
På niveau F er et af områderne i kernestoffet retoriske virkemidler i forbindelse med op læsning og 
fremlæggelse. Inden for den klassiske retorik opererer man med 5 faser: inventio (idé, 
stofudvælgelse), dispositio (disposition), elocutio (at forme sit stof), memoria  (at huske sit stof) og 
actio (fremførelsen). Tilsvarende kan man inddele skriveprocessen i faser: At finde og finde på, at 
fokusere, at forme, at formulere og at forbedre den skrevne tekst. I arbejdet med både mundtlige og 
skriftlige genrer arbejdes med denne fasebevidsthed. I skriveprocessen er fasebevidstheden vigtig, når 
kursisterne selv skal have greb om skriveprocessen, og den er central, når der skrives udkast og gives 
respons. Kursisterne skal blive bevidste om nytten af at kunne hoppe frem og tilbage mellem faserne 
uden at miste fodfæste, ligesom den givne respons skal svare til den aktuelle fase i skriveproces sen. I 
arbejdet med skriveprocessen har it en naturlig plads ; det er enkelt at tilrette et udkast efter respons 
og tilfredsstillende for kursisten at opleve sin tekst tage form. 
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Den faglige dokumentation på niveau F er skriftlig. Kursisten vælger en avisgenre og for mulerer sit 
produkt i overensstemmelse med kommunikationssituationen og genrens ken detegn. Måske kan der 
komme en avis eller vægavis ud af den samlede produktion? 
 
Se også de paradigmatiske eksempler.  
 

2.4 Niveau E 
Faglige mål 
Målet med undervisningen er, at kursisten kan: 

a) udtrykke sig klart og tilpasset genre og kommunikationssituation såvel mundtligt som skriftligt 
b) lytte aktivt og være i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskussion og debat 
c) læse hurtigt og sikkert med kendskab til forskellige læsestrategier 
d) agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere og redegøre mundtligt og skriftligt for det 

væsentlige i en læst, set eller hørt tekst samt udarbejde talepapir og holde oplæg 
e) dokumentere kendskab til sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grundlæggende grammatisk terminologi 
f) skrive med viden om sproglige normer for korrekthed samt tilrettelægge en skriveproces fra idé til produkt 
g) præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige eller skriftlige produkt, herunder genre, formål, målgruppe, 

indhold, sprog, valg af virkemidler og udtryksform 
h) læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og kulturelt perspektiv 
i) aflæse og forstå trykte og elektronisk formidlede tekster i forskellige genrer 
j) tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og fortolkning af sagtekster og fiktionstekster. 

 

Kernestof 
Kernestoffet er dansk sprog, litteratur, kommunikation og medier. Stofområderne indgår i et tæt samspil i undervisningen. Der 
arbejdes med: 

a) Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og mundtlige oplæg 
b) Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 
c) Sprog og argumentation 
d) Grammatik og sprogrigtighed 
e) Studieteknik og fremlæggelsesteknik, bl.a. brug af talepapir og retoriske virkemidler 
f) Danske fiktionstekster 

- før 1870 
- 1870-1970 
- efter 1970 

g) Et fælles fiktionsværk 
h) Sagtekster 
i) Visuelle og auditive kommunikationsformer 
j) Ordbøger og opslagsværker 
k) Analysebegreber. 

 
Forudsætningen for optagelse på niveau E er kompetencer svarende til slutmålene for niveau F. 
 
På niveau E lægges der fortsat vægt på læsning og læseforståelse. Grammatisk viden og betydningen 
heraf demonstreres i praktisk brug, når der arbejdes med retskrivning, og når der fokuseres på, 
hvordan man laver sammenhæng i tekster – både dem, der læses, og dem, der skrives. Der arbejdes 
med skriveprocessen, sådan at kursisterne i stigende grad kan overtage og selvstændigt arbejde med 
at gennemføre hele processen. Endvidere arbejdes der bevidst med retoriske virkemidler og fasern e i 
en mundtlig fremlæggelse. Kursisterne øver sig i at referere og redegøre og i selv at søge og samle 
information og holde oplæg på grundlag af et talepapir i manuskript- eller punktform. 
 
På niveau E udfoldes arbejdet med nye og ældre sagtekster og fiktionstekster, og der arbejdes med 
fiktionstekster fra de 3 forskellige tidsafsnit – før 1870, 1870-1970 og efter 1970. Der lægges vægt på, 
at også kanonforfattere indgår. Også visuelle og auditive kommunikationsformer indgår i 
undervisningen. I arbejdet med teksterne udvikles et aktivt begrebsapparat til tekstanalyse gennem 
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dialoger, hvor den enkelte kursists læseoplevelse får plads, og teksten undersøges med henblik på at 
finde frem til, hvad den har på hjerte. Det fælles fiktionsværk vælges frit mel lem nye og ældre tekster 
og kan være en saga, en komedie, en roman, et drama, en novelle- eller digtsamling.  
 
Tekstanalysen har en central plads på niveau E, og det er vigtigt at gøre op med eventuel dårlig skik 
fra tidligere skoleforløb: Ofte kommer kursisterne med den forventning, at de i arbejdet med 
tekstanalyse blot skal udfylde et skema med nogle faste punkter – og det er så dén tekstanalyse! Og 
klogere på teksten er de i virkeligheden ikke blevet! Kursisterne forbliver reelt på det beskrivende og 
refererende niveau og når faktisk aldrig frem til dét, der er målet: En analyse og fortolkning, der 
gennemlyser, hvordan teksten er ”skruet sammen”, hvordan den virker på os og på sin samtid – og 
hvorfor.  
 
Arbejdet med teksten kan indledes på utallige måder, afhængigt af tekstens karakter og kursisternes 
humør: Man kan høre en oplæsning, afspille en cd med salmen eller synge den sammen. Skrive 
hurtigskrivning på stikord som ”Jeg synes, at teksten/filmen er god, fordi…” , eller ”Tekstens titel er 
…. , og det er nok fordi….”, ”Det afgørende vendepunkt i hovedpersonens  udvikling kommer der, 
hvor…” – eller mange andre mulige skrivninger. Lave en liste over dét, man undres over i teksten, og 
se, om man kan finde svar; tegne tekstens forløb på en tidslinje og sætte vendepunkter på; lave en 
oversigt over tekstens komposition; skrive et resumé eller lave en karakteristik; lave eventyret om til 
en nyhedsartikel eller omvendt; dramatisere folkevisen eller skrive den om til en raptekst; finde bag-
grundsoplysninger på nettet; sætte sig ind i de historiske forhold i tekstens samtid; se for løbet fra en 
ny persons synsvinkel; lede efter ”beviser”; lege ”den varme stol”; ”mærke” stemningen i et digt og 
finde ud af, hvad der skaber den; gøre indledningen til genstand for sproglig analyse osv. Ej blot til 
lyst, men for at inspirere til fordybelse i teksten.  
 
Analysebegreberne, som kursisterne ofte kender i forvejen, og som går igen i utallige 
analysemodeller, er der for så vidt ikke noget i vejen med. Problemet er den passive måde, de er 
blevet anvendt på. Gradvist skal der i undervisningen opbygges et aktivt begrebsapparat, som den 
enkelte kursist har medejerskab til – en ”værktøjskasse”, som kan lukkes op, og hvorfra de 
”redskaber” findes frem, der er relevante. Afgørende er, at analysearbejdet hverken slår læselyst eller 
tekst ”ihjel”, og at det fører frem til en større forståelse af teksten, dens eventuelle brug og den 
kommunikationssituation, den indgik og fortsat indgår i. 
 
Som faglig dokumentation anmelder kursisten en tekst , kendt fra undervisningen eller fra egen 
læsning. Kursisten kan vælge at fremlægge sin anmeldelse mundtligt – i så fald afleveres et talepapir 
inden fremlæggelsen – eller skriftligt; i begge tilfælde suppleret med en efterfølgende mundtlig 
redegørelse for kommunikationssituationen og genrens kendetegn.  
  
Se også de paradigmatiske eksempler.  
 

2.5 Niveau D 
Faglige mål 
Målet med undervisningen er, at kursisten kan: 

a) udtrykke sig præcist og varieret og tilpasset kommunikationssituationen såvel mundtligt som skriftligt 
b) lytte aktivt og være i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskussion og debat 
c) læse hurtigt og sikkert og anvende forskellige læsestrategier 
d) agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere og redegøre mundtligt og skriftligt for det 

væsentlige i en læst, set eller hørt tekst samt udarbejde talepapir og holde oplæg 
e) beskrive og forstå sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grundlæggende grammatisk terminologi 
f) bruge skriftsproget korrekt, varieret og personligt samt gennemføre en skriveproces fra idé til færdigt produkt 
g) præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige og skriftlige produkt, herunder genre, formål, målgruppe, indhold, 

sprog, valg af virkemidler og udtryksform 
h) læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og kulturelt perspektiv samt inddrage sproglige og 

stilistiske iagttagelser 
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i) aflæse og forstå trykte og elektroniske medietekster og vurdere dem som en del af en kommunikationssituation 
j) tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og fortolkning af sagtekster og fiktionstekster. 

 
Kernestof 
Kernestoffet er dansk sprog, litteratur, kommunikation og medier. Stofområderne indgår i et tæt samspil i undervisningen. Der 
arbejdes med: 

a) Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og mundtlige oplæg 
b) Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 
c) Sprog og argumentation 
d) Grammatik og sprogrigtighed 
e) Ordbøger og opslagsværker 
f) Studieteknik og fremlæggelsesteknik, bl.a. brug af talepapir og retoriske virkemidler 
g) Danske episke, lyriske og dramatiske tekster 

- før 1870 
- 1870-1970 
- efter 1970 

h) Et drama, en roman, en saga eller en novellesamling læst som fælles værk. 
i) Journalistiske genrer, trykte og elektroniske 
j) Visuelle og auditive kommunikationsformer 
k) Analysebegreber. 

 
Forudsætningen for optagelse på niveau D er kompetencer svarende til slu tmålene for niveau E. 
 
På niveau D lægges der fortsat vægt på læsning og retskrivning; kursisternes viden om sprogets 
opbygning, brug og funktion forfines, og denne viden bruges aktivt til forbedring af egne tekster og 
til at iagttage og beskrive litterære teksters sprog og stil. Det er vigtigt at arbejde med sproget i både 
den receptive og den produktive side af faget. Kursisterne arbejder i stigende grad selvstændigt med 
gennemførelse af skriveprocessen og tilrette læggelse og udførelse af mundtlige oplæg. 
 
Centralt på niveau D står konsolideringen og forfiningen af de færdigheder, kursisterne har erhvervet 
sig på de foregående niveauer. Selvstændighed og sikkerhed i alle danskfa gets 4 kompetencer: at tale, 
at lytte, at læse og at skrive er undervisningens primære mål. Kursisterne skal bevidst kunne træffe 
valg af sprog og stil i forhold til den aktuelle genre og kommunikationssituation og kunne gøre rede 
for samme forhold i læste, hørte og visuelle tekster. Hvad er det, der gør filmen uhyggeligt  
spændende lige dér? Hvorfor har forfatteren valgt en opremsende stil eller et blomstrende 
billedsprog i denne tekst, og hvordan virker det, når der hele tiden står ”han” i stedet for navnet på 
personen? Hvordan formulerer jeg bedst en klage over de dårl ige kantineforhold, når jeg samtidig 
gerne vil gå ind i en konstruktiv dialog? – Altså: Hvordan bruges sproget? ”Jo, det kan jeg godt gøre 
rede for!” 
 
Fasebevidstheden er vigtig, såvel i egen formuleringsproces som ved diskussionen af litte rære tekster: 
Hvad er det, vi er i gang med nu? Er det referat, er det analyse, er det diskussion eller debat? Er jeg i 
idéfasen og i gang med at finde stof, eller har jeg overstået dén fase og er i gang med at fokusere eller 
formulere? Skal mit produkt bruges til skrift lig eller mundtlig fremlæggelse? Sådanne spørgsmål skal 
kursisterne løbende kunne stille sig selv – og også kunne og turde bevæge sig mellem faserne og 
træffe valg uden at miste fodfæste. 
 
På niveau D har litteraturen en fremtrædende plads. Arbejdet med b åde nye og ældre tekster, deres 
historiske baggrund, kommunikationssituation, virkemidler og betydning, da de blev skrevet, og 
vores oplevelse og brug af dem i dag er et aktivt dannelsesprojekt. Og det er vigtigt, at 
analysearbejdet udfolder sig i respekt for denne ramme. Det er ikke analyseskemaets logik eller 
lærerens mening, der skal drive analysearbejdet, men kursisternes nysgerrige undersøgelse af, hvordan 
teksterne er skruet sammen og hvorfor, der er omdrejningspunktet i tekstanalysen.  
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Litteraturen skal ses i et historisk og kulturelt perspektiv, og uomgængelige kanonforfattere inddrages 
i undervisningen. Her er det oplagt også at diskutere, hvorfor netop disse forfattere er udvalgt som 
”cremen” af dansk litteratur. Hvorfor er værkerne unikke? Hvilken betydning havde de i deres 
samtid, og hvorfor har de stadig værdi for os i dag?  Værket vælges blandt genrerne drama, roman, 
saga og novellesamling. Der kan frit vælges fra tidsperioderne fra før 1870, 1870-1970, og efter 1970.  
 
Selvom litteraturen får en mere fremtrædende rolle på niveau D, udgør de journalistiske genrer også 
en væsentlig del af kernestoffet, og der arbejdes med informationsgenrer som nyhedsartikel, 
baggrundsartikel, reportage, feature og interview, og opinionsgenrer som leder, læse rbrev, klumme, 
kommentar, kronik og anmeldelse i både trykte og elektroniske medier. Arbejdet fra niveauerne F og 
E forfines, og der arbejdes i dybden med kommunikationssituation , genretræk, hensigt, struktur og 
sprog – herunder argumentation ud fra relevante analyseredskaber.  
 
Den afsluttende prøve på niveau D består af to skriftlige prøver og en mundtlig prøve. Ved den 
sproglige prøve skal kursisten udnytte og demonstrere sin viden om sprog og grammatik: Det gælder 
retskrivning, morfologi og ordklasser,  ordenes betydning og bøjning, tegnsætning og sætningen og 
dens led. Ved prøven i skriftlig fremstilling skal kursisten demonstrere evne til at undersøge og bruge 
teksterne i teksthæftet i forbindelse med en konkret opgave. I opgaven indgår blandt andet 
formidling af et danskfagligt stof i en defineret kommunikationssituation. Ved den mundtlige prøve 
forbereder kursisten et oplæg om teksten på cirka 5 minutter. I den efterfølgende samtale om teksten 
indgår analyse, fortolkning og perspektivering; kursisten  anvender et danskfagligt begrebsapparat og 
argumenterer for sine iagttagelser med gode belæg i teksten . 
 
Se også de paradigmatiske eksempler.  
 

2.6 Supplerende stof 
Ud over kernestoffet skal kursister og lærer i fællesskab beslutte sig for et supplerende stof, som kan 
udvide kursisternes horisont; det skal supplere kernestoffet, og det er nød vendigt, for at kursisterne 
kan opnå de fornødne faglige kompetencer. Læreplanerne opstiller ikke specifikke krav vedrørende 
det supplerende stof.  
 
Nedenfor er oplistet en række kernestofområder med inspiration til supplerende stof:  

 Talesprog og skriftsprog: Undersøgelse af sms- og chatsprog 

 Avismediet: Mediehistorie, hvor man følger nyhedsmediernes udvikling fra mundtlig formidling 
til håndskrift, det trykte flyveblad, meningspressen og omnibusavisen 

 Mediernes virkning: Debatten om computerspil: Bliver man voldelig af at spille?  

 Litteraturen i en bestemt periode: Eksempler fra billedkunsten i samme periode  

 Argumentationsanalyse: Hvad er spin? 

 Litteraturen før eller efter 1870: Besøg på et kunstmuseum  

 Visuelle kommunikationsformer: Interaktive programmer, computerspil  

 Læsning af et fælles værk: Besøg på de lokaliteter, værket omhandler  

 Avisen: Besøg på en avisredaktion eller omvendt: En journalist på besøg  

 Sammenligning af trykte og elektroniske medier: Et dagblad og dets netavis  

 Litteraturen efter 1970: Forfatterbesøg på skolen – eller opsøg forfatterforedrag på for 
eksempel det lokale bibliotek 

 Bloggen, det nye e-medium: Hvad blogger folk om – og hvorfor? 

 Værklæsning: Besøg på det lokale bibliotek. Bibliotekaren stiller gerne op med for slag og 
arrangerer hjemlån af værker 

 Film og drama: Biograf- og teaterbesøg 

 Skriftsprog: Sproghistorie - fra runer til sms. 
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3. Tilrettelæggelse 
 
3.1 Forudsætninger 
Danskfaget har 5 niveauer og 5 læreplaner, og kursisterne kan begynde på det niveau, der passer til 
deres kompetencer og deres forudsætninger. Er en kursist usikker i eller mangler helt elementære 
danskfaglige kompetencer i læsning, skrivning og sproglig v iden, er basisforløbet det niveau, hvor der 
er mulighed for at udfylde og reparere grundlæggende huller og mangler. Mestrer kursisten ikke det 
faglige basisstof, bliver den videre læring vanske lig – også i andre fag. 
 
Fagets niveauer har en logisk progression. Nogle faglige områder er grundlæggende og enkle, andre 
er videregående og komplekse, og der er noget, kursisterne må beherske, før de kan forstå, udføre og 
lære andet. Magter kursisterne for eksempel ikke at skrive en  sammenhængende tekst ud fra en idé og 
med et klart fokus, vil det være meget vanskeligt at skrive en tekst i en given kontekst, for eksempel i 
en konkret genre og kommunikationssituation med hensyntagen til komposition, sprog og stil.  
 
Det betyder, at læreplanerne er bygget op på den måde, at kundskaber og kompetencer, der svarer til 
underliggende niveauer, forudsættes tilegnet på disse niveauer, før man går vi dere på det næste 
niveau. Forudsætningen for optagelse på niveau G er altså, at man har kompetencer svarende til basis 
og så fremdeles. Der er tale om en klar progression: De kompetencer, man har tilegnet sig, 
videreføres på de overliggende niveauer, hvor de udbygges og forfines, og på hvert niveau kommer 
der nye krav. Gradvist bliver kursisterne op gennem niveauerne præsenteret for mere og mere 
komplekst stof; også i måden, der arbejdes med stoffet på, sker der en udvikling, idet man bevæger 
sig fra det enkle mod det komplekse.  
 

3.2 Didaktiske principper 
Det overordnede fagsyn er, at danskfaget både er et sprog-, et kommunikations- og et dannelsesfag. I 
undervisningen integreres alle fagets dele.  
 
Når man tilrettelægger et undervisningsforløb, tager man udgangspunkt i de faglige mål for niveauet 
og det relevante kernestof. Man overvejer, hvordan undervisningen trin for trin ka n føre frem til de 
overordnede mål – formulerer altså delmål, der tilsammen udgør ”vejen ad hvilken”. I takt med den 
faglige progression bliver også kursisternes grad af selvstændighed større.  
 
I det daglige arbejde veksles der mellem induktive1 og deduktive2 undervisningsformer, ligesom der 
lægges vægt på, at det kreative3 og det innovative4 får plads i undervisningen. Løbende evaluering er 
en fast komponent i undervisningen, og den faglige dokumentation eller de afsluttende prøver 
udmønter den afsluttende evaluering af kursisternes faglige standpunkt.  
 
Kursisterne skal fra starten udvikle en forståelse af, hvad der er det særlige ved danskfa get, og hvad 
de færdigheder, de tilegner sig, kan bruges til – også uden for undervisningslokalet. I faget dansk 
forholder man sig til mange forskellige tekster, både skriftlige og mundtlige, og man bliver god til at 
udtrykke sig både mundtligt og skriftligt i mange forskellige genrer og kommunikationssituationer. 
Man bliver opmærksom på og bevidst om sprog og stil. Stofområderne sprog, kommunikation, 
litteratur og medier integreres i undervisningen: En tekst eller en ytring indgår altid i en 

                                                      

 

 
1
 Induktiv undervisningsform: Kursisterne introduceres til en problemstilling, som de i større eller mindre grad selv 

skal løse. Den nødvendige teori bygges op undervejs eller samles op til sidst.  
2 Deduktiv undervisningsform: Læreren præsenterer teori, principper og regler for kursisterne, eksempler vises, og 

opgaver løses for at støtte læringen.  
3 Kreativitet: Evnen til at bryde vanetænkning og skabe nye idéer.  
4 Innovation: Man har en idé, og man går efter  den – fra kim til færdig løsning.  
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kommunikationssituation, har et sprogligt (verbalt eller nonverbalt) udtryk, forholder sig til en genre 
og kanaliseres videre i et medie, trykt, visuelt eller mundtligt.  
 
Undervisningen kan med fordel veksle mellem forløb, der giver overblik, hvor kursisterne får en 
”knagerække” at hænge deres nye viden på, og forløb, der fokuserer på fordybelse, hvor man går 
dybere ind i for eksempel grammatik, skriveproces, fortællemåder, genrer eller historiske perioder.  
 

3.3 Arbejdsformer 
I danskfaget anvendes en række forskellige arbejdsformer: lærerforedrag, individuelt ar bejde, 
kursistoplæg, samtale, diskussion og gruppearbejde. I  alle arbejdsformer kan indtænkes et kreativt 
eller innovativt aspekt. Læreren medtænker i sin tilrettelæggelse en progression i 
undervisningsformerne, der starter med høj grad af lærerstyring og bevæger sig mod lavere styring i 
takt med, at kursisterne udvikler faglig kunnen og selvstændighed. Når man arbejder didaktisk med 
planlægningen af de enkelte forløb, er mål og stof medbestemmende for valg af arbejdsformer, og det 
er vigtigt at sikre, at både kursisternes receptive og produktive færdigheder udfordres i alle forløb. 
Kursisterne skal således ikke kun forholde sig receptivt til informationer fra tekster, lærer og andre 
kursister, men også formidle informationer til lærer, medkursister og verden uden for 
undervisningslokalet.  
 

3.3.1 Det skriftlige arbejde 
Kursisterne bør skrive meget og ofte og med forskelligt formål, så det at udtrykke sig skriftligt bliver 
en selvfølgelig måde at arbejde på. Skrivning kan bruges som tænkeredskab: Det, der ikke er helt 
bevidst, og det, der er lagret i langtidshukommelsen, og som ikke umiddelbart er tilgængeligt, kan 
gøres synligt ved hjælp af tænkeskrivning. Tanker udvikles gennem sproget, og når de skrives ned, 
kan de fastholdes og videreudvikles. Tænkeskrivning kan bruges som igangsætning og være med til at 
modvirke skriveblokering, men også til at fastholde oplevelsen af en tekst. I det mundtlige arbejde 
kan det være en idé at give kursisterne rum til tænkeskrivning før en samtale eller diskussion. På den 
måde får alle kursister en mulighed for at deltage. 
 
Skrivning bruges også til kommunikation. Når man skal formidle noget til en bestemt modtager, 
bliver man som skribent nødt til at være bevidst om indhold, form og sprog, så modtageren har lyst 
til at læse meddelelsen og kan forstå budskabet. Forske llige genrer har hver deres genrekrav.  
 
Skriveprocessen kan inddeles i faser: at finde på og finde, at fokusere, at forme, at formu lere og at 
forbedre: Idéudvikling, at finde på, kan foregå ved hjælp af tænkeskrivning, mindmap, listeskrivning 
m.m. Den enkelte kursist finder den måde, der fungerer bedst for vedkommende. Hvordan man 
finder stof, afhænger af opgaven: Skal kursisterne finde stof fet i hukommelsen eller på biblioteket, på 
internettet, i aviser eller gennem et interview?  At fokusere betyder at afgrænse, at vælge fra og vælge 
til, at disponere og finde den røde tråd. Når man former, træffer man bevidste valg: Hvem er 
modtager, og hvad betyder det for form og indhold? Det er vigtigt at vænne kursisterne til, at de 
gennem flere udkast kan forbedre deres tekst. Man kan i denne proces med at formulere og forbedre 
se på for eksempel genretræk, sammenhæng, sætningsbygning, tegnsætning, ordvalg, sproglig e 
virkemidler og retskrivning. 
 
På alle niveauer trænes delkompetencer med efterfølgende respons fra enten kursister eller lærer. I 
responsen er det vigtigt at fokusere på netop den delkompetence, der er målet for træningen.  

 

3.3.2 Det mundtlige arbejde 
Der arbejdes med mundtlighed i forbindelse med både reception og produktion af tekster; som ved 
det skriftlige arbejde trænes delkompetencer løbende på alle niveauer – efterfulgt af respons. Til det 
mundtlige arbejde hører både at lytte og at tale. At lytte ak tivt er en vigtig egenskab i sociale 
sammenhænge. Den aktive lytter har fuld opmærksomhed på samtalens indhold. Kursisterne skal lære 
at koncentrere sig om det talte sprog, at gengive indholdet eller dele af det og følge op med 
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spørgsmål og kommentarer. At tale omfatter oplæsning, oplæg og fremlæggelse. Kursisterne skal 
kende egnede teknikker og redskaber til forberedelse, gennemførelse og evaluering af mundtlig 
formidling. Det drejer sig for eksempel om retorikkens fem faser: inventio (idé, stofudvælgelse) , 
dispositio (disposition), elocutio (at forme sit stof), memoria (at huske sit stof) og actio 
(fremførelsen) – og grundlæggende virkemidler som betoning, indlæggelse af pauser, stemmestyrke, 
taletempo, vejrtrækning, øjenkontakt og gestik. I forbindelse med det mundtlige arbejde trænes brug 
af skriftlige støtteforanstaltninger som notatteknik, stikord, disposition, manuskript eller andre 
former for talepapir. 
 

3.3.3. Læsning og læsehastighedstræning 
Der arbejdes løbende med læsning, læseforståelse og læsestrategier. Når en ny tekst, håndbog, 
lærebog eller et værk præsenteres, bruges der tid på førlæsning, hvor man ”bladrer og snuser” i 
teksten, kigger på titel, indholdsfortegnelse, læser overskrifter og taler om, hvad man på forhånd har 
af forventninger til teksten, og hvad man kan forbinde emnet med fra sit eget liv, tidligere læsning 
osv. Det motiverer og letter læsningen. Læreren angiver derefter læseformålet, så kursisterne ved, 
hvad teksten skal bruges til. Er der tale om at finde enke ltoplysninger, indøves skimming; skal 
teksten læses med henblik på forståelse, læses orienteringslæsning; skal der arbejdes grundigt, indøves 
studielæsning med afsnitsinddeling, understregning af nøgleord og marginstikord mv. Endelig foregår 
der efterlæsning, hvor teksten efterbehandles i tale og på skrift, noter renskrives, teksten sættes i 
mappen (mappeorden) osv. 
 
På alle niveauer inddrages læsetræning og læseforståelse – og fra niveau F også læsehastighed. En 
enkel fremgangsmåde som den følgende kan introducere og fastholde gode læsevaner hos kursist – 
og lærer: 
 
Indledningsvis testes kursistens læsehastighed. En middelgod læser læser mellem 200 -250 ord i 
minuttet; læser man under 150 ord, er man en langsom læser, over 350 ord er man en god læser. A lle 
kan blive bedre og hurtigere læsere! Kursisterne udfylder dernæst et spørgeskema om læsevaner: 
Hvornår og hvor læser jeg bedst? Hvorfor mon (tid på dagen, hvor i hjemmet, lys, støj, musik osv.)? 
Hvad kan jeg gøre for at tilrettelægge min læsning? Der spørges til uvaner: Læser halvhøjt, bevæger 
læberne, bevæger hovedet, peger i bogen, læser med indre stemme, et ord ad gangen, for grundigt, 
springer tilbage i teksten? De første uvaner har med uhensigtsmæssige bevægelser at gøre og kan 
undgås ved simple midler som for eksempel at samle læberne om en blyant, holde på hovedet , sidde 
på hænderne. De næste har med selve læsningen at gøre. Her introduceres fartkort – et stykke karton 
i postkortstørrelse, der bevæges oppefra og ned over siden, så man er afskår et fra at kigge tilbage i 
teksten. Fartkortet kan bevæges med forskellig hastighed, og det gælder om gradvist at øge denne. 
Det tvinger kursisten til at læse hurtigere og skippe uvaner, der hæmmer ha stigheden. Man kan læse 
hurtigere end læberne, stemmen eller grundigheden tillader! Daglig træning med fartkort: 5 minutters 
normallæsning, 5 minutters hurtiglæsning (hurtigere ”end man kan”), og 5 minutters hurtiglæsning 
igen vil samlet øge læsehastigheden. 1-2 gange om ugen laves ”langkøring”, hvor man læser en time i 
træk i en selvvalgt bog. En bogkasse i lokalet til dette formål er guld værd. Sådanne ”kondiøvelser” 
kan indøves i timerne og fortsættes hjemme. 
 

3.3.3.1 Faglig læsning og læsestrategier 
Arbejdet med faglig læsning skal foregå i alle fag fra basis til niveau D – fra dag ét. Alle faglærere må 
på banen – også dansklæreren. Hvert fag har sit fagstof, og faglæreren har ansvaret for, at kursisterne 
forstår fagets centrale problemstillinger og metoder, og at de udvikler deres faglige ordkendskab og 
begrebsapparat, så de er i stand til at kommunikere om faget i tale og på skrift. Når læreren 
planlægger et fagligt forløb, sammensætter han en ”faglig cocktail” bestående af fagligt stof og 
mundtlige og skriftlige aktiviteter. I fagtekster, for eksempel i fagets håndbog, introduceres 
kursisterne til nye ord og begreber, som de løbende skal forstå og integrere i den faglige viden, de 
har i forvejen. Det er vigtigt, at faglæreren gør denne side af faget synlig, og at kursisterne altid 
forstår, hvilken viden en fagtekst skal bidrage med.  
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Også viden om fagteksters struktur er central: Er formålet med teksten at forklare ”hvor for”, vil 
teksten have en årsag/følge-struktur; er der tale om en berettende tekst, vil teksten have en 
kronologisk struktur; er formålet med fagteksten at beskrive, vil teksten have en helhed/del -struktur; 
der findes andre strukturer, for eksempel grafiske opstillinger. Læsere, der er bevidste om 
tekststrukturer og deres særlige træk, vil hurtigt kunne danne sig et overblik over tekstens vigtigste 
informationer. Det er vigtigt, at faglæreren gør kursi sterne bevidste om formålet med de tekster, der 
vælges til undervisningen, og hjælper kursisterne til at bruge viden om teksternes s truktur. 
 
Kun faglæreren har den nødvendige indsigt til at udpege centrale fagord og begreber og sikre, at 
kursisterne er i stand til at bruge dem i fagets læse- og skriveopgaver. Kursisterne må ikke springe 
ord og passager over, som de ikke forstår. Hvis centrale fagord og begreber skal blive en del af 
kursisternes aktive ordforråd, skal kursisterne have mødt dem ad skillige gange i faglige 
sammenhænge, og de skal selv aktivt have brugt ordene. Se også avu -bekendtgørelsen, Bilag 50. 
 
Eksplicit undervisning i læsestrategier  
Eksplicit læseforståelsesundervisning drejer sig om konkret og direkte undervisning, hvor læreren 
forklarer og demonstrerer effektive læsestrategier, og hvordan de virker.  
 
Man lærer ved at knytte ny viden til allerede eksisterende viden om et emne, og det er vigtigt og 
motiverende for kursisternes faglige læreprocesser, at læreren hjælper dem til at blive opmærksomme 
på deres viden om tekstens emne, før de læser. Når de er bevidste om, hvad de ved, kan de bestemme 
læseformålet, som skal styre læsningen.  
 
Er det nødvendigt, kan læsningen foregå afsnit for afsnit, med opsummering, spørgsmål til teksten og 
opklaring af vanskelige passager undervejs. Efter læsningen kan læreren hjælpe kursisterne med at 
blive bevidste om deres udbytte ved, at de laver sammendrag af indholdet, sammenholder det med 
deres eksisterende viden om emnet og sammenligner teksten med lignende tekster, de har læst, 
undersøger sproget og udsætter det læste for en kritisk undersøgelse.  
 
Komponenter i læsning   
Forskning i tekstforståelse dokumenterer betydningen af, at læseren kan gå teksten i møde ; læseren 
skal altså være i besiddelse af de nødvendige sproglige og faglige forudsætninger for at kunne læse og 
forstå fagteksten og kunne aktivere relevant baggrundsviden om tekstens emne under læsningen. 
Fagteksten skal naturligvis også komme læseren i møde og være et velegnet redskab i den faglige 
læreproces på det pågældende niveau.  
 
Komponenter, der fungerer samtidig under læsningen: 

 Ordafkodning: Læseren identificerer en rækkefølge af bogstaver som et ord og henter ordets lyd 
og mening frem fra hukommelsen 

 Mundtligt sprog:  

 Ordforråd: at have viden om verden og at have strategier til at finde betydningen af et ukendt 
ord/begreb 

 Grammatik: fx at kunne udlede betydning af ords rod og bøjning, at kunne forstå sæt -
ningskonstruktioner: Hvordan hænger ordene sammen, hvordan hænger sætnin gerne sammen, 
hvad er overordnet hvad (tekstbånd, bindinger)?  

 Kommunikationssituationen, blandt andet afsender og modtager, situation og hensigt 

 Verbal hukommelse: korttidshukommelse, arbejdshukommelse og langtidshukommelse 

 Kognitive evner: Opmærksomhed og visuel forestillingsevne  

 Forkundskaber: Viden om emnet, viden om verden, i bredden og i dybden – viden, som skal 
bruges, når læseren drager konklusioner i forbindelse med ny viden om em net 

 Viden om skriftsprog:   

 Bevidsthed om forskelle i tale- og skriftsprog. Talesproget er situationsbundet og ofte 
fragmentarisk, men ledetråde i talesituationen vil vise sammenhængen e ller afføde spørgsmål 
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og forklaring. En skriftlig tekst er derimod overladt til læseren og dennes fortolkning. 
Afsenderen kan ikke gribe ind, der kan være mange svære ord og kulturspecifikke begreber; 
sproget kan være koncentreret, så læseren selv skal skabe tankeforbindelser mellem tekstens 
udsagn, hvilket igen stiller store krav til forkundskaber 

 Genrekendskab 

 Forståelsesstrategier: Mentale aktiviteter, som læseren vælger at benytte for at tilegne sig og 
organisere information fra en tekst og for at styre sin egen forståelse af teksten. Det drejer sig 
om strategier, der vedrører læsning og  

 hukommelse: repetere, gentage, opsummere 

 organisering: forbinde, gruppere, ordne information 

 elaborering: ny information eksemplificeres, bearbejdes, uddybes, sammenholdes med 
eksisterende viden og erfaringer 

 overvågning: tjekke, evaluere sin egen forståelse under læsningen ved at stille spørgsmål, lave 
sammendrag af dele/helheder 

 Læsemotivation 

 Læseformål: Gode læsere er klar over læseformålet og bruger forståelse sstrategier tilpasset 
læseformålet. 

 
3.4 It 
It anvendes i undervisningen, hvor det kan styrke det faglige niveau. At lære at bruge tekstbehandling 
kvalificerer skriveprocessen og letter kursisternes arbejde med at formu lere og redigere udkast. 
Informationssøgning i forbindelse med tekstlæsning og udarbejdelse af oplæg kan klares på 
internettet. Der kan blandt andet søges på litteratur på baggrund af titel, forfatternavn og lignende. 
Eller der kan søges på forklaring af ord og begreber. Vellykket informationssøgning forudsætter 
forskellige læseteknikker, fordi internetbrugeren på samme skærmflade bombarderes med synsindtryk 
i form af flere fragmenterede tekster, reklamer, farver og bevægelser. Det kræver stort overblik, en 
indre ”sorteringsmaskine” og målrettet orienteringslæsning at finde frem til de oplysninger, man sø -
ger. Det er lærerens opgave at vejlede kursisterne i velorganiseret, systematisk og kritisk brug af 
nettet. Kursisterne skal lære at vurdere kommunikationssituationen: at identificere ophavsmand, 
ophavssituation og troværdighed.  
 
Endelig kan der på intranettet lægges materiale, for eksempel til sprogtræning og gram matik, så 
kursisterne altid kan hente det og være opdateret med arbejdet.  
 

3.5 Samspil med andre fag 
Danskfaget kan indgå i samarbejde med alle fag og yde sit bidrag, men det er en forudsætning, at der 
formuleres danskfaglige mål. Dansk er ikke et passivt hjælpefag, men en aktiv faglig bidragyder, og 
dansklæreren skal være bevidst om, at danskfagets mål og kernestof bl iver synligt for kursisterne. 
Samspil med andre fag kan på dét grundlag give nye værdi fulde vinkler på litteraturen.   
 
Som eksempler på samarbejde kan nævnes forløb, hvor dansk og historie arbejder med samme 
tidsperiode eller emne; arbejdet med folkeviser lægger for eksempel op til at arbejde med såvel 
middelalder som guldalder, hvor også faget billedkunst kan bidrage; dansk og samfundsfag kan 
beskæftige sig med taler (retorik), eller der kan i dansk skrives artikler om samfundsfaglige emner, 
hvor også fagene formidling og samarbejde & kommunikation kan inddrages; fagene livsanskuelse og 
psykologi kan give litterære tekster et bredere perspektiv  osv.  
 

3.6 Undervisningsmaterialer 
Der er brug for mange forskellige materialetyper. Teoretisk materiale som håndbøger, grammatik og 
ordbøger og ”praktisk” materiale som romaner, noveller og digte, tekster fra antologier, aviser og 
tidsskrifter, tv, film og internet. Der findes på internettet et utal af spændende hjemmesider for blot 
at nævne nogle:  
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Til sprog:  

 www.sproget.dk 

 www.dsn.dk 

 http://ordnet.dk 

 www.visl.sdu.dk 

 www.fiduso.dk 

 www.fjern-uv.dk 

 www.adgangforalle.dk 
til litteratur: 

 www.forfatterweb.dk 

 www.bibliotek.dk 

 www.kalliope.org 

 www.e-poke.dk 

 www.litteratursiden.dk 
til medier: 

 www.aiu.dk 

 www.dr.dk 
 

3.7 Progression 
Der er en klar progression mellem danskfagets fem niveauer, og der er progression fra start til slut på 
hvert enkelt niveau. Progression er væsentlig for at sikre, at kursisten lø bende forbedrer sine 
danskfaglige kompetencer. 
 
Ifølge Blooms kognitive taksonomi (1956) kan erkendelse ordnes i et hierarkisk trappesy stem med 
stigende grad af kompleksitet. Bloom opererer med 6 ”trin”: viden, forståelse, anvendelse, analyse, 
syntese og vurdering.5 I sin bog ”Tilegnelse af boglige fagkundskaber”6 skriver Steen Clod Poulsen 
med blandt andet Bloom som forudsætning, at ”Noget fagligt stof er nødvendig for andet fagligt 
stof” og pointerer, at ”hvis ikke det grundlæggende stof er mestret, bliver videregående læring 
uoverkommeligt vanskelig.”  
 
Det er derfor vigtigt at sikre progressionen i undervisningen – fra det enkle mod det komplekse – 
hvilket også fremgår af læreplanerne.  
 
Det er for eksempel udtryk for progression, når kursisten på basis skal kende forskel på skriftsprog og 
talesprog, men på niveau G skal demonstrere viden om forskel på skrift sprog og talesprog . 
 

Ligeså er tekstlæsning nævnt på samtlige niveauer, og der er en tydelig progression fra ni veau til 
niveau: 

Basis: Læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed 

G: Finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

F: Redegøre for teksters genre, indhold og form 

E: Læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et histor isk og kulturelt perspektiv 

                                                      

 

 
5
 En meget tilgængelig fremstilling af Blooms taksonomi findes i Beck, Steen og Hanne R. Beck: Gyldendals 

studiebog, Gyldendal 2005.  
6 Poulsen, Steen Clod: Tilegnelse af boglige fagkundskaber, MetaConsult forlag ( 2006) s.60 

http://www.sproget.dk/
http://www.dsn.dk/
http://ordnet.dk/
http://www.visl.sdu.dk/
http://www.fiduso.dk/
http://www.fjern-uv.dk/
http://www.adgangforalle.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.bibliotek.dk/
http://www.kalliope.org/index.cgi
http://www.e-poke.dk/
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.aiu.dk/
http://www.dr.dk/
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D: Læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og kultu relt perspektiv samt 
inddrage sproglige og stilistiske iagttagelser.  

 
De valgte formuleringer på hvert niveau viser, at undervisningen bevæ ger sig fra den enkle og 
grundlæggende tekstlæsning over redegørelsen og videre mod en læsning, som rummer analyse, 
perspektivering og vurdering.  
  
Den indbyggede progression mellem niveauerne i læreplanernes mål og kernestof betyder selvsagt, at 
niveauerne ikke kan læses i vilkårlig rækkefølge, og det betyder også, at der sker en progression i 
undervisning og læring fra begyndelsen af et niveau til slutningen. Teksterne bliver vanskeligere, 
genrerne mere komplekse og kravene stiger til såvel den mundtlige som til den skriftlige 
formuleringsevne.  
 
De faglige mål og en løbende evaluering skal gøre progressionen i kursisternes læring synlig for 
læreren – og for kursisterne selv. I denne proces er blandt andet portfolioen et godt værktøj.  
 

3.8 Særlige overvejelser 
Dansk på niveau D er et nyt niveau på avu. Det indgår som en obligatorisk del af almen 
forberedelseseksamen. Almen forberedelseseksamen er en samlet eksamen, som omfatter beståede 
prøver i:  

1) Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D 
2) Engelsk niveau D 
3) Matematik niveau D  
4) 2 fag efter kursistens valg på mindst niveau G.  

En almen forberedelseseksamen, hvor de 2 valgfrie fag er naturvidenskab og enten historie, 
samfundsfag, tysk eller fransk, giver krav på optagelse på 2-årigt hf. 
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4. Evaluering 
 

4.1 Løbende evaluering 
Kursisternes faglige udvikling og standpunkt skal evalueres  løbende. Evalueringen omfatter både 
fagets mundtlige og skriftlige dimension og fokuserer på receptive såvel som produktive 
kompetencer. Der skelnes mellem summativ evaluering, som er kontrollerende, og formativ 
evaluering, som er procesorienteret og udviklingsrettet.  
 
Den overordnede hensigt med løbende evaluering er, at kursisten får indsigt i sin faglige udvikling og 
bliver opmærksom på sin arbejdsindsats, samt at læreren får indsigt i kursistens udbytte af 
undervisningen med henblik på eventuelle justeringer af denne. Evalue ringen går altså begge veje. 
Løbende evaluering kan foregå som en integreret del af den daglige undervisning eller ved 
afslutningen af et undervisningsforløb. 
 
Evalueringen af de mundtlige færdigheder hviler dels på en vurdering af kursistens deltagelse i forskellige 
former for mundtlige aktiviteter, for eksempel oplæsning, diskussioner og gruppearbejde, dels på 
kursistens evne til at formulere sig sammenhængende om en tekst, en problemstilling eller et emne i 
et mundtligt oplæg. For at styrke kursistens bevidsthed om, hvad der kendetegner en god oplæsning 
eller et godt mundtligt oplæg, kan man træne enkeltkompetencer som betoning, pauser, 
stemmeføring, øjenkontakt m.m. og på den måde arbejde systematisk med mundtlig formidling.  
 
Evalueringen af de skriftlige færdigheder tager udgangspunkt i sproglige og grammatiske øvelser og i 
skriftlig formidling, der afspejler hele skriveprocessen – tænkeskrivning, formidlingsskrivning, udkast 
og endeligt formulerede tekster – og i mindre skriftlige prøver. Det er vigtigt, at kursisten gradvist 
stifter bekendtskab med den form for skriftlige opgaver, som den afsluttende skriftlige prøve lægger 
op til. 
 
For at sikre en kontinuitet i arbejdet med kursistens skriftlige færdigheder skal der etable res en 
portfolio. Portfolioen er et arbejdsredskab, der indeholder alle kursistens skriftlige arbejder. Kursistens 
tekster skal have en genremæssig spredning, der gør det muligt for underviseren at forholde sig til 
kursistens faglige udvikling. Portfolioen er på en gang et diagnostisk og et procesorienteret redskab, 
der kan bidrage til at klarlægge kursistens styrker og svagheder og danne udgangspunkt for en dialog 
mellem kursist og lærer. Portfolioen er dog ikke kun tænkt som et middel til lærerens evaluering af 
kursisten – kursistens selvevaluering er lige så vigtig. Derfor kan portfolioen også indeholde 
kursistens egne refleksioner over læringsproces og skrivekompetence. 
 
De paradigmatiske eksempler og afsnittene om faglig dokumentation og prøveformer viser et bredt 
spektrum af evalueringsmuligheder, som tager sigte på evaluering af kursisternes udbytte af 
undervisningen og/eller deres aktuelle standpunkt. Det er vigtigt at bemærke, at den løbende 
evaluering ikke altid giver sig udtryk i et tal på karakterskalaen, men meget vel kan være kommentarer 
eller tilkendegivelser fra lærer til kursist, kursisterne imellem eller fra kursist til lærer.  
 
4.2 Faglig dokumentation 
Som afslutning på basisniveau og på niveau F og E skal kursisten i uddannelsestiden ud arbejde et produkt, der er 
egnet som faglig dokumentation. Produktet fremlægges af kursisten og evalueres af kursistens lærer.  Jf. avu-
bekendtgørelsen § 21.  
 
Den faglige dokumentation foregår i uddannelsestiden og findes på de niveauer, der ikke afsluttes 
med prøve. Den faglige dokumentation falder i tre faser: Læreren formulerer en opgave med 
udgangspunkt i mål og kernestof for niveauet; kursisten udarbejder et produkt på baggrund af 
opgaven; læreren evaluerer produktet i en samtale med kursisten.  
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Den faglige dokumentation starter altså med, at læreren  formulerer en opgave – eller flere, som 
kursisten kan vælge imellem. I løbet af uddannelsestiden har læreren  stillet opgaver i skriftlig 
formulering, og opgaven ved den faglige dokumentation kan ligne disse opgaver. Der er dog konkrete 
krav til netop denne opgave: Den skal formuleres på en sådan måde, at kursisten i sit produkt kan 
demonstrere de faglige kompetencer, der er gældende på niveauet. 
 
Kursistens produkt er noget fysisk og håndgribeligt. For at kunne godkendes som faglig 
dokumentation skal produktet tilgodese og demonstrere de krav, som ligger i opgaven.  Gennem 
produktet demonstrerer kursisten sin faglige kunnen.  
 
På basis, niveau F og E er produktet skriftligt; på niveau E kan kursisten vælge at kombinere det 
skriftlige produkt med en mundtlig fremlæggelse. Læreren læser (og hører) produktet, og i en 
efterfølgende samtale indgår kursisten i dialog med læreren om produktet. Læreren evaluerer 
produktet på baggrund af opgavens krav og kan bede kursisten forklare og argumentere for faglige 
forhold i produktet. Evalueringssamtalen kan foregå individuelt ell er i grupper og er en del af den 
løbende formative evaluering, som skal give kursisten et klart billede af egne styrker og svagheder. 
Også kursistens studieaktivitet og indsats indgår i samtalen. Kursisten kan forberede sig til samtalen 
ved at besvare skriftlige evalueringsspørgsmål fra læreren om produkt, indsats mv.  
 

4.2.1 Basis 
Den faglige dokumentation er skriftlig. Kursisten udarbejder et skriftligt produkt på baggrund  af en opgave stillet af 
læreren. Opgaven inddrager portfolioen. Produktet skal demonstrere viden og færdigheder vedrørende:  

 skriftsprog 

 sproglig klarhed og korrekthed 

 sammenhæng i teksten 

 den beskrivende og den fortællende grundgenre  

 kommunikationssituationen . 
 
Læreren formulerer nogle opgaver, som dels kan rumme en skriveopgave, dels s pørgsmål vedrørende 
det faglige indhold på basis. Portfolioen inddrages ved, at kursisten i nogle af opgaverne skal finde 
tekster frem, som kan danne grundlag for besvarelse af opgaven: Hvilken tekst i portfolioen har for 
eksempel en god (eller en dårlig) begyndelse? Spørgsmålene kan også gælde afsnitsinddeling, en 
detaljeret beskrivelse, et spændende handlingsforløb, den bedste tekst, eller at karakterisere en genre, 
som findes i portfolioen. 
 
Eksempel på opgaveformulering: 
Om skrivning: 

 Hvad vil det sige at få respons fra andre? 

 Giv et eller flere eksempler fra dansktimerne på, at du har brugt de andres respons i dit 2. eller 
3. udkast. 

 Hvad betyder det, at der er ”en rød tråd” i en tekst?  
Om indledningen: 

 Hvilke krav stilles der til en god indledning? 

 Læs din indledning (1. udkast) til ”Mit livs flyvetur”. Skriv dit andet udkast til indled ning. Brug 
den respons/feedback, du fik i mandags, og som du finder relevant. Skriv desuden, hvem der 
kunne være modtageren af din tekst? 

Om genrer: 

 Beskriv din yndlingsgenre. Hvad kendetegner den, og hvad gør den særlig interessant for dig? 
Find et eksempel i din portfolio eller blandt de læste tekster.  

 Find i din portfolio en tekst, som indeholder både beskrivelse og fortælling? Hvad ken detegner 
beskrivelse? Hvad kendetegner fortælling?  
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Om at tale, lytte og læse: 

 Hvad er vigtigt i forbindelse med forberedelse og udførelse af mundtlige oplæg?  

 Giv eksempel på en god sproglig vending fra de læste tekster eller fra din skrive mappe. Forklar, 
hvorfor du synes, den er god. 

 
Eksempler på andre relevante spørgsmål i forbindelse med den faglige dokumentation: 

 Hvorfor deler vi skrivearbejdet op i faser?  

 Hvad er et udkast? Hvad koncentrerer man sig om i 1. udkast? I sidste udkast? Hvad er id éen 
med at skrive flere udkast? 

 Hvorfor giver man respons? Giv et eksempel på, at du har brugt den respons, du har fået.  

 Hvorfor deler man en tekst op i afsnit? 

 Hvilken betydning har en overskrift? 

 Fortæl om arbejdet med skriveprocessen fra begyndelsen af basis til slu tningen – set fra din 
portfolio. 

 Find den tekst, du synes bedst om, i din portfolio. Fortæl, hvorfor du mener, det er den bedste . 

 Fra 1. til 2. udkast: Find 1. udkast af x-tekst i din portfolio. Brug den respons, du fik i går, og 
skriv 2. udkast. 

 Nævn 5 ordklasser. Skriv 3 eksempler på hver ordklasse, og beskriv kort, hvad der er 
karakteristisk for de valgte ordklasser . 

 Find tekst x blandt de læste tekster. Find i teksten 10 sammensatte ord, skriv dem og vis med en 
lodret streg, hvilke (rod)morfemer de består af. 

 Hvorfor bør man kende formålet med at læse en tekst, før man starter?  

 Hvad betyder kommunikation?  

 Nævn en række forskelle på talesprog og skriftsprog. 
 

 
4.2.2 Niveau F 
Den faglige dokumentation er skriftlig. Kursisten vælger en genre, der kan indgå i en avis, og formulerer et produkt i 
overensstemmelse med genrens kendetegn. Produktet skal demonstrere kursistens viden og færdigheder vedrørende:  

 genren 

 sproglig korrekthed og hensigtsmæssighed 

 kommunikationssituationen. 
 
Den faglige dokumentation bygger på mål og kernestof for niveau F, blandt andet skrift sprog og 
talesprog, retskrivning og grammatik, sprog og stil, skriveprocessen, kommuni kationssituationen, 
argumentation og argumentationsformer. Det fælles værk er en avis eller et  tidsskrift, og kursisten 
har i forløbet læst og arbejdet med avis- og tidsskriftgenrer som for eksempel baggrundsartikel, 
nyhedsartikel, interview, klumme, leder, kronik og læserbrev.  
 
Læreren formulerer nogle opgaver, som kursisten kan vælge imellem. Opg averne kan angive et 
konkret indhold, som kursisten skal behandle; kursisten kan for eksempel bruge det angivne indhold 
som nyhedsstof, som kommentar eller anmeldelse, som portrætter af kendte eller ukendte, i 
forbindelse med mærkedage, lokalt eller landsdækkende stof. Læreren kan også formulere opgaver, 
hvor kursisten skal bruge aktuelt avisstof, som kursisten skal forholde sig til i en ny tekst. Opgaven 
for kursisten består i begge tilfælde i at vælge et indhold og beslutte sig for en genre, som kan ind gå i 
en avis. 
 
Alle produkterne kan eventuelt ”udgives” – som vægavis eller trykt fællesavis. 
 
Eksempler på opgaver: 
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 Der har været debat om bygningen af en ny sportshal i lokalområdet, og mange bor gere har 
givet udtryk for deres mening. Skriv en tekst om sportshallen til lokalavisen. Vælg, hvad 
hensigten med din tekst skal være, og vælg genre. Fortæl efter teksten, hvilke genretræk din 
tekst indeholder. 

 En familie på 4 havde nær mistet livet, fordi deres naturgasfyr var utæt. De blev alle reddet i 
sidste sekund af en kvik nabo. Fortæl historien som en nyhedsartikel. Du vælger selv 
kommunikationssituationen og mediet. Fortæl efter din tekst, hvilke gen retræk din tekst 
indeholder. 

 Find en avistekst, som du skriver en kommentar til. Fortæl efter din tekst, hv ilke genretræk din 
tekst indeholder. 

 Find et læserbrev, som du har lyst til at svare på. Skriv svaret. Fortæl efter din tekst, hvilke 
genretræk din tekst indeholder. 

 Lav en annonce til kursisterne på VUC. Du reklamerer for noget, man kan købe i kanti nen. 
Annoncen er til skoleavisen. 

 En isbjørn er sluppet ud fra zoo i byen. Vælg en genre, og skriv om, hvad der skete, til avisen. 
Fortæl efter din tekst, hvilke genretræk din tekst indeholder.  

 Skriv Den Lille Rødhætte om til en nyhedsartikel. 

 Skriv en tekst til rubrikken ”Morgen i X-købing”. Vælg selv genre, indhold og overskrift. 

 Skriv en anmeldelse af en koncert (et arrangement).  

 Skriv Ugens kommentar til VUC-avisen.  

 En af lærerne på VUC har jubilæum. Skriv om det til avisen.  

 En kursist har et godt kendskab til X-land. Lav et interview, og skriv en tekst, der fortæller om 
landet. Vælg genre. 

 

4.2.3 Niveau E 
Hver kursist vælger en sagtekst eller en fiktionstekst og udarbejder en anmeldelse, der demonstrerer  kursistens 
kompetencer vedrørende: 

 at beskrive, analysere, argumentere og vurdere 

 at skrive/fremlægge levende, klart og nuanceret og tilpasset kommunikationssituationen. 
Vælger kursisten mundtlig fremlæggelse, afleveres et talepapir inden fremlæggel sen. 

 
Den faglige dokumentation bygger på mål og kernestof for niveau E, blandt andet skriftlig 
formulering i en konkret kommunikationssituation, genre, beskrivelse, analyse, argumen tation og 
vurdering.  
 
Som forberedelse til den faglige dokumentation vælger kursisten en t ekst, han/hun vil anmelde, og 
gennemarbejder teksten, som kan være læst i eller uden for uddannelsestiden. Produktet er en 
anmeldelse af den valgte tekst. Kursisten beslutter sig for skriftlig eller mundtlig formidling af 
anmeldelsen. Der vælges også målgruppe: Kursister på basis, niveau G, F, E eller skriftlige medier 
som skoleavisen eller et dagblad.  
 
Eksempel på opgaveformulering:  

 Skriv en anmeldelse af …. Overvej kommunikationssituationen. 
eller 

 Skriv en disposition/et manuskript til en mundtlig anmeldelse og fremfør den. Overvej de 
retoriske virkemidler.  
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4.3 Prøver 
4.3.1 Generelt om prøver 
En prøve er en evaluering AF læring.  
 
I dansk findes der på niveauerne G og D en sproglig prøve, en prøve i skriftlig fremstilling og en 
mundtlig prøve. Umiddelbart ligner både den sproglige prøve, prøven i skriftlig fremstilling og den 
mundtlige prøve på niveau G og D hinanden, men det er vigtigt at være opmærksom på, at kravene er 
forskellige på de to niveauer: Prøverne skal nemlig demonstrere, i hvilken grad en eksaminand 
opfylder de mål og krav, der er fastsat i fagets læreplan på det konkrete niveau.  
 
Både for de centralt stillede skriftlige prøver og for de mundtlige prøver gælder helt konkrete 
retningslinjer, som skal overholdes. Følgende tre elementer fastlægger en prøves indhold og form: 

1. Prøvegrundlaget: Hvad skal danne grundlag for prøven/eksaminationen? 
2. Prøvens forløb: Hvor lang tid? Er der forberedelse? Hvor og hvordan foregår forberedelsen? 

Hvordan skal eksaminationen forløbe?  
3. Besvarelsens form: Skriftlig? Mundtlig? Kan eller skal besvarelsen være elektronisk baseret? 

 
Der er en klar sammenhæng mellem prøvens indhold og form og læreplanens  

 identitet og formål 

 didaktiske principper 

 mål, som beskriver og afstikker det faglige niveau og de kompetencer, kursisten skal 
mestre ved uddannelsestidens afslutning 

 kernestoffet 

 – og ved den mundtlige prøve desuden det supplerende stof. 
 

Også krav, som er beskrevet generelt  for fagene, vil præge en eksaminands præstation ved en prøve, 
for eksempel eksaminandens kompetencer inden for faglig læsning.  
 
Undervejs i arbejdet mod målene lærer kursisten, at faglige kompetencer rummer mange faglige ele-
menter af viden og færdigheder. Kursisten opbygger så at sige en faglig ”værktøjskasse” og lærer, 
hvilke faglige redskaber og hvilken faglig viden der skal benyttes i forbindelse med diverse faglige 
opgaver. Det er altså ikke analysemodeller, kursisten har brug for  at lære, men faglige værktøjer og 
redskaber og en viden om, hvilke der skal ”hentes i værktøjskassen” og bruges hvornår. Det er en 
sådan faglig forståelse, der ligger i læreplanerne, og forstår kursisten den, vil den komme 
vedkommende til gode i mange situationer – i dagligdagen som i prøvesituationen. 
 
Bedømmelseskriterierne er fastsat på grundlag af målene. Et kriterium er et kendetegn eller en betin -
gelse, der skal bruges som grundlag for en evaluering eller en bedømmelse. Bedømmelseskriterierne 
er således parametre og afgørende træk, der skal være opfyldt som grundlag for bedømmelse n. Det 
betyder, at bedømmelseskriterierne fortæller, hvad eksaminanden bedømmes på, og dermed , hvad 
eksaminanden skal præstere.7 På den baggrund er det vigtigt for eksaminanden at kende og forstå 
bedømmelseskriterierne for den enkelte prøve før eksaminationen.  Ved bedømmelse af en 
eksaminands præstation indgår alle den pågældende prøves bedømmelseskriterier. 

 

 

 

                                                      

 

 
7
 Se mere om kriterier: Vejledning om målstyring og evaluering - i teori og praksis 

http://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/inspiration-til-undervisningen
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4.3.2 Niveau G 
På niveau G afholdes to skriftlige prøver, som er centralt stillede, og en mundtlig prøve.  

 

Den sproglige prøve  

Prøvens varighed er 30 minutter. Prøven omfatter opgaver i sproglig viden og sproglige færdigheder, herunder retskriv -
ning og grammatik. Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger. B rug af computer er ikke tilladt.  

 
Ved den sproglige prøve får eksaminanden et opgavesæt, som indeholder flere opgavetyper. Ind-
holdsmæssigt drejer de sig om retskrivning, morfologi, ordklasser og tegnsætning. Der må brug es 
ordbøger – disse må gerne være elektroniske, men der må ikke bruges  computer til selve 
opgavebesvarelsen. 

 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på eksaminandens viden om og færdigheder i : 

 retskrivning 

 morfologi 

 ordklasser 

 tegnsætning. 
Der gives én karakter. 
 
Uddybning 
Den sproglige prøve på niveau G afprøver, i hvilken grad eksaminanden har sproglig viden og forstå -
else, og hvorvidt eksaminanden kan bruge denne viden. Også brug af Retskrivningsordbogen indgår 
som en del af prøven. Alle opgaver er udarbejdet på baggrund af de faglige krav, der stilles i 
læreplanens mål og kernestof. Opgaverne i opgavesættet er, hvor det er muligt, udformet på en sådan 
måde, at eksaminanden i én og samme opgave skal aktivere og bruge sproglig viden fra flere af de 
faglige områder, der er nævnt i bedømmelseskriterierne – foruden et danskfagligt sprog. For 
eksempel involverer en ret fejl-opgave viden om både retskrivning, morfologi og ordklasser  – og en 
tegnsætningsopgave viden om retskrivning, ordklasser og tegnsætning . 
 
Betragter man den sproglige prøve på niveau G i lyset af Blooms taksonomi, er det de tre før ste 
taksonomiske niveauer, der er i spil: viden, forståelse og anvendelse – på baggrund af læreplanens 
krav.  
 
Som hjælpemiddel må der udelukkende anvendes retskrivningsordbøger. Eksaminander med anden 
sproglig baggrund end dansk kan anvende en ordbog fra det relevante fremmedsprog til dansk og 
vice versa.  
 
Det er væsentligt, at eksaminanderne kender de kriterier, der ligger til grund fo r bedømmelse af den 
sproglige prøve, og at de forstår sammenhængen mellem på den ene side målene for læring og på den 
anden side den sproglige prøves krav. Disse krav tydeliggøres gennem kriterierne for bedømmelse.  
 
Der henvises til Omsætningstabel, sproglig prøve, niveau G i forbindelse med bedømmelse og 
karaktergivning.  
 
 

Prøven i skriftlig fremstilling 
Prøvens varighed er 3 timer og 30 minutte r. Der gives 24 timers forberedelsestid, og der udleveres et teksthæfte til 
eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Dette tekst hæfte må ikke medbringes til prøven. Ved prøven udle -
veres et nyt, identisk teksthæfte samt opgaveformuleringer. Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger 
og tekstbehandling. 
 

https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/materiale-fra-skriftlige-proever
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Opgaven i skriftlig fremstilling stiller på niveau G krav om, at eksaminanden skriver en tekst i en gi-
ven genre til en konkret målgruppe. 24 timer før opgaveformuleringerne udleveres, modtager eksa-
minanden et teksthæfte, som skal inspirere til løsning af opgaven, der indholdsmæssigt drejer sig om 
forhold, eksaminanden genkender fra sin dagligdag. Den skriftlige opgave forudsætter, at eksaminan-
den kan kombinere og anvende danskfaglige kompetencer, herunder viden om: 

 skriveprocessens faser: finde, fokusere, forme, formulere og forbedre  

 kommunikationssituationen: afsender, modtager, hensigt  

 teksttyper og genrer 

 skriftsprog 

 et varieret og relevant ordforråd 

 retskrivning 

 at fortælle, beskrive og argumentere 

 at komponere tekst og dele i afsnit  

 at skabe sammenhæng i teksten med forbindelsesord (men, da, den, han, kun, derfor, alligevel...) 

 at variere sætningerne og sætte tegn. 

I forberedelsen, der kan betragtes som 1. fase i skriveprocessen, læser eksaminanden teksthæftet, ar-
bejder med inspiration og idéer, åbner tankerne og forbereder sig på at kunne løse den skriftlige op -
gave. Eksaminanden kan arbejde alene eller drøfte teksthæftets indhold med andre kursister, arbejde 
på eller uden for skolen. Eksaminanden medbringer ikke teksthæftet ved den skriftlige prøve, men 
modtager et nyt identisk teksthæfte samt opgaveformuleringer. Eksaminanden vælger og besvarer én 
af opgaverne. Ved prøven må eksaminanden som hjælpemiddel kun bruge ordbøger og tekstbehand-
ling, herunder stavekontrol. 
 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på, at: 

 skriveidéen er tydelig 

 teksten er overskuelig og sammenhængende med begyndelse og slutning  

 sproget, herunder ordforråd og syntaks, er forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i forhold til 
kommunikationssituationen 

 den valgte opgave er besvaret.  
Der gives én karakter. 
 
Uddybning 
Prøven i skriftlig fremstilling på niveau G afprøver, i hvilken grad eksaminanden har kompetence r, 
der sætter vedkommende i stand til  at formulere en tekst i en given kommunikationssituation. Som 
grundlag herfor anvender eksaminanden den viden, der er udtrykt i læreplanens mål og kernestof.  
 
I undervisningen har eksaminanden oparbejdet danskfaglig viden og danskfaglige færdigheder og så-
ledes opbygget en faglig ”værktøjskasse”; ved prøven i skriftlig fremstilling vurderer eksaminanden, 
hvilke redskaber i værktøjskassen der skal kombineres og anvendes i den givne situation.  Gennem 
disse valg demonstrerer eksaminanden sine kompetencer  i skriftlig fremstilling. For at forstå prøvens 
specifikke krav skal eksaminanden kende og forstå de kriterier, besvarelsen bedømmes efter.  
 
Faglig læsning er et krav i alle fag på alle niveauer, således også i dansk  (avu-bekendtgørelsen § 4). 
Her arbejdes der på grundlag af det faglige sprog blandt andet med strategier til læseforståelse, med 
grundgenrerne og de komponenter, de består af, med læsning og forståelse af multimodale tekster, 
med fordybelse og læsestrategier. Dette er nødvendig og nyttig viden i forbindelse med eksaminan -
dens 24 timers forberedelse, for det er vigtigt at vide, hvordan man mest hensigtsmæssigt arbejder 
med og bruger teksthæftet, som rummer nyttig information: Det gælder titlen, indholdsfortegnelsen 
med genreangivelser, genreeksemplerne og deres indhold, illustrationerne, bedømmelseskriterierne 
mv.  
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I forberedelsestiden, hvor eksaminanden sætter sig grundigt ind i teksthæftet, er det tilladt at bruge 
alle hjælpemidler: notater og tekster fra undervisningen, danskfagets håndbøger, internettet mv., men 
intet af dette må medbringes ved prøven. Forberedelsen udgør den platform, som skal generere skri -
veidé og give tanker til et fyldigt og relevant indhold i eksaminandens besvarelse.  
 
Når forberedelsestiden er afsluttet, får  eksaminanden udleveret et nyt teksthæfte samt opgaveformu-
leringerne. Som hjælpemidler ved prøven må der udelukkende anvendes retskrivnings- og betyd-
ningsordbøger – og for eksaminander med anden sproglig baggrund end dansk også en ordbog fra et 
fremmedsprog til dansk og vice versa. Der må benyttes computer med tekstbehandling, stavekontrol 
og autokorrektur. Baggrunden for, at der ikke må benyttes andre hjælpemidler, er, at skriftlig frem -
stilling på niveau G først og fremmest er en prøve i, hvorvidt eksaminanden kan formulere sig skrift-
ligt om et alment emne; det er altså eksaminandens skriftsproglige kompetence med al den viden og 
kunnen, der er nødvendig, der skal sættes i spil for at besvare opgaven, og det vil sige: at vælge op-
gave og skriveidé, at producere og komponere en sammenhængende tekst med en given hensigt i en 
konkret genre og kommunikationssituation.  
 
En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med forberedelsesmaterialet (Eksa -
mensbekendtgørelsen § 16). Det betyder, at lærerens rolle i forberedelsestiden ikke er at være eksa-
minandens vejleder, coach eller sparringspartner. Eksaminanden er i gang med at forberede sig til en 
prøve, og her må eksaminanden klare sig selv med de muligheder, der er givet.  
 
I opgaverne benyttes et danskfagligt sprog, som har en klar sammenhæng med læreplanens mål og 
kernestof, og det er vigtigt, at eksaminanden i undervisningen er blevet fortrolig med dette sprog, 
såvel på skrift som i dagligdagens faglige samtaler. Kender eksaminanden ikke de t sprog, der hører til 
faget, er der risiko for, at eksaminanden ikke forstår og ej heller honorerer de krav, der ligger i opga-
ven. For eksempel skal eksaminanden vide, hvilken forskel der er på at fortælle/berette, forklare og 
beskrive? Og hvordan argumenterer man for noget?  
 
Mindst én af opgaverne stiller krav om, at eksaminanden inddrager en tekst eller synspunkter fra en 
tekst i teksthæftet. Hvordan eksaminanden inddrager andres tekst, synspunkter eller argumenter i s in 
egen tekst, skal være kendt fra undervisningen, så eksaminanden præcist ved, hvad det vil sige ”at 
inddrage”: At omtale den konkrete tekst og dens indhold og lade indhold, synspunkter mv. indgå i 
eksaminandens egen tekst – på en relevant måde i forhold til kommunikat ionssituationen og opga-
ven. Skriver eksaminanden for eksempel : ”I teksten/På billedet side 6 kan man se, at …”, tyder det 
på manglende bevidsthed om kommunikationssituationen, hvis opgaven overordnet lyder på at skrive 
en tekst til den lokale avis.  
 
 

Den mundtlige prøve 
Forlægget består af en ukendt tekst af passende sværhedsgrad. Teksten tildeles eksami nanden ved lodtrækning. Ek-
saminator vælger de ukendte tekster, skønsmæssigt fordelt over stoffet. Eksaminationstiden er 25 minutter, og forbe -
redelsestiden er 50 minutter.  

 
Eksaminanden udvælger et centralt tekststykke til oplæsning, begrunder valget og fort sætter med et kort oplæg om 
teksten. Herefter former prøven sig som en faglig samtale om teksten.  
 
Prøven foregår med udgangspunkt i mål og kernestof på niveau G. Det er vigtigt, at eksaminanden 
kender og forstår de kriterier, der indgår i bedømmelsen. Eksaminanden må i forberedelsen med-
bringe notater og stof fra undervisningen.  
 
Læreren vælger de ukendte tekster, både sagtekster og fiktionstekster, fordelt over genrer, der er ar-
bejdet med i uddannelsestiden. I forberedelsestiden gennemarbejder eksaminanden teksten, udvælger 
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et centralt udsnit til oplæsning og forbereder et kort oplæg om tekstens genretræk, indhold og form. 
Eksaminanden fastholder sine iagttagelser og overvejelser i en kort disposition.  
 
Ved prøven læser eksaminanden det valgte tekststykke op, begrunder sit valg og fortsætter med et 
kort oplæg, som er en forberedt mundtlig genre: Eksaminanden har planlagt et indhold, som frem-
lægges, og eksaminanden holder ordet under oplægget. I oplægget beskriver og karakteriserer eksami-
nanden tekstens genretræk, indhold og form og giver gode belæg i teksten. I en efterfølgende samtale 
mellem lærer og eksaminand om teksten uddyber eksaminanden sine iagttagelser. Eksaminanden er 
aktiv i samtalen, finder belæg i teksten, forklarer og uddyber faglige iagttagelser, anvender et relevant 
danskfagligt sprog osv.  
 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:  

 demonstrere kompetence i læsning  

 disponere et oplæg 

 finde genretræk, beskrive og karakterisere den tildelte teksts indhold og form  

 argumentere med belæg i teksten 

 benytte et relevant fagligt sprog 

 lytte aktivt og indgå i en faglig samtale om teksten. 
Der gives én karakter. 
 
Uddybning 
Eksaminandens prøvegrundlag er 1 ukendt tekst. Læreren vælger de ukendte tekster, så de repræsen -
terer mange forskellige genrer, jf. læreplanens krav. Det drejer sig om fiktion, herunder episke og ly -
riske genrer, og det drejer sig om sagtekster, for eksempel nyhedsartikel, anmeldelse, portræt, rejse -
beskrivelse, erindring og kommentar; avis- og nyhedstekster bør være nye og aktuelle . Multimodale 
tekster bør være repræsenteret; en multimodal tekst er en tekst, der rummer flere udtryksmåder, for 
eksempel overskrift, brødtekst, faktaboks, diagram, grafik, billede . Der tilstræbes en nogenlunde 
ligelig fordeling mellem sagtekster og fiktionstekster.  
 
De ukendte tekster skal være egnede som prøvegrundlag. Det betyder, at hver enkelt tekst skal give 
eksaminanden mulighed for at demonstrere, i hvilken grad eksaminanden har nået målene, og 
endvidere skal alle tekster give mulighed for at vælge et centralt tekststykke til oplæsning. Også 
længde og sværhedsgrad har betydning ved valg af ukendte tekster . Som udgangspunkt bør der 
benyttes hele, afsluttede tekster. Når billeder, grafiske figurer mv. er en del af en tekst, indgår disse i 
eksaminationen. Et billede, som ikke er en del af en tekst, kan ikke vælges som prøvetekst. Der 
benyttes ikke elektroniske tekster ved den mundtlige prøve på niveau G. Det er ikke muligt at 
supplere prøveteksten med en oplæsningstekst , da der kun må udleveres én tekst, og det er vigtigt for 
prøvens forløb, at kursisten selv udvælger et centralt stykke til oplæsning ud fra en længere tekst  – 
et sted, som de finder vigtigt for den videre gennemgang af teksten.   
 
En tekst udgør en trækningsmulighed, og der skal tilvejebringes  mindst 3 trækningsmuligheder mere, 
end der er kursister jf. Eksamensbekendtgørelsen § 12 stk. 4. Selvom prøven foregår over flere dage, 
skal alle trækningsmuligheder være til stede på prøvens første dag. Udtrukne muligheder kan ikke 
genbruges. En tekst, der bruges to gange, skal derfor forefindes i to eksemplarer med hver sit 
nummer. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt, at alle tekster går igen. Kriterierne for gentagelse af 
tekster er, at kursister, der får en tekst, der er trukket før, ikke på nogen måde  kan få kendskab til 
den og dermed være bedre stillet end de andre kursister. Det kan derfor ikke anbefales at lade mange 
tekster gå igen, men nogle tekster er måske oplagte, da de er repræsentative for genren eller på anden 
måde velvalgte.  
 
Prøvens forløb: Ved forberedelsen er alle hjælpemidler tilladt , for eksempel noter og tekster, dansk-
fagets håndbøger, ordbøger og opslagsværker. Eksaminanden gennemarbejder den lodtrukne tekst, 
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vælger et centralt tekststykke og forbereder oplæsningen. Desuden forbereder eksaminanden et kort 
oplæg om teksten. Der tænkes ikke på, at eksaminanden i sit korte oplæg haster gennem en af læreren 
udleveret analysemodel, men at eksaminanden selv udvælger et aspekt eller nogle spekter, som for 
denne tekst er centrale og relevante – på baggrund af målene. Eksaminanden medbringer sin disposi-
tion som grundlag for oplægget om teksten.  
 
Eksaminationen begynder med, at eksaminanden demonstrerer sin kompetence i oplæsning, og valget 
af afsnit begrundes; med udgangspunkt i det valgte tekststykke fortsætter eksaminanden med et kort 
oplæg om teksten. Oplægget tager udgangspunkt i det valgte tekststykke og kan ikke rumme ”alt”, 
men eksaminanden har udvalgt og planlagt et indhold. Oplæsning, begrundelse og oplæg kan 
tilsammen vare 5-7 minutter. Herefter fortsætter eksaminationen som en faglig samtale om teksten . 
Eksaminator har ansvar for, at der under eksaminationen benyttes et fagligt sprog, og for at spørge 
ind til den faglige viden, som læreplanen stiller krav om.  
 
Alle bedømmelseskriterierne anvendes ved bedømmelse af præstationen. Eksaminanderne skal før 
prøven kende bedømmelseskriterierne, så de forstår, hvordan deres præstation bliver bedømt  – og 
hvorfor.  
 
Lærer og censor skal have kriterierne lige ved hånden, og det kan være en idé at kopiere et notatark – 
ét ark for hver eksaminand – med alle den mundtlige prøves bedømmelseskriterier, som de lyder i 
læreplanen.  
 
 

4.3.3 Niveau D 
På niveau D afholdes to skriftlige prøver, som er centralt stillede, og en mundtlig prøve.  
 

 
Den sproglige prøve 
Prøvens varighed er 1 time. Prøven omfatter opgaver i sproglig viden og sproglige fær digheder, herunder retskrivning 
og grammatik. Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger. B rug af computer er ikke tilladt.  

 
Ved den sproglige prøve får eksaminanden et opgavesæt, som indeholder flere opgavetyper, der dre-
jer sig om morfologi og ordklasser, ordenes betydning og bøjning, tegnsætning og sætningen og dens 
led. Der må bruges ordbøger, men ikke computer.  
 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på eksaminandens viden om og færdigheder i:  

 retskrivning 

 morfologi og ordklasser 

 ordenes betydning og bøjning 

 sætningen og dens led 

 tegnsætning. 
Der gives én karakter. 
 
Uddybning 
Den sproglige prøve på niveau D afprøver, i hvilken grad eksaminanden har sproglig viden og forstå -
else, og hvorvidt eksaminanden kan bruge denne viden. Herudover stilles der krav om, at eksaminan -
den kan foretage en sproglig analyse af en kort tekst samt vurdere og formulere resul tatet af analysen 
i form af kommentarer på baggrund af opgavens krav. På grundlag af kommentarerne vurderer eksa-
minanden, hvordan teksten i stedet kan formuleres – i overensstemmelse med dansk retskrivning. 
Også brug af Retskrivningsordbogen indgår som en del af prøven.  
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Som hjælpemiddel må der udelukkende anvendes retskrivningsordbøger. Eksaminander med anden 
sproglig baggrund end dansk kan anvende en ordbog fra det relevante fremmedsprog til dansk og 
vice versa.  
 
Alle opgaver er udarbejdet på grundlag af de sproglige krav, der stilles i læreplanens mål og kerne-
stof, og opgaverne i opgavesættet er, hvor det er muligt, udformet på en såd an måde, at eksaminan-
den i én og samme opgave skal aktivere og bruge sproglig viden fra flere af de områder, der er nævnt 
i bedømmelseskriterierne. For eksempel involverer responsopgaven alle de fagområder, der er nævnt 
i bedømmelseskriterierne.  
 
Eksempel på løsning af en responsopgave: 
Eksemplet tager udgangspunkt i opgavesættet til sproglig prøve, maj 2011 , opgave 2. Opgaven lyder 
således: 
 
 
2 Respons 
A: Kommentér brugen af udsagnsord og stedord.  
B: Skriv teksten om ud fra dine kommentarer. Din tekst skal indeholde alle informationer fra den oprindelige tekst, 
og du skal overholde almindelig dansk retskrivning.  
 
Min kone og mig kom kørende helt stille, og pludselig kom der en modkørende i hans bil. Han kørte hen ad vejen og 
lige ind i mig med hans køretøj, og min bil lagde på siden, og jeg lagde helt forkert på min skulder. Ham den mod -
kørende lå åbenbart ikke mærke til det, så han kørte bare videre i hans bil. Mig og min kone lagde helt stille, indtil 
hjælpen kom. Min kone havde brækket hendes hånd, og jeg havde en lang flænge hele vejen op ad min arm.  
 
Opgaven kan for eksempel løses på følgende måde:  
 
A: Kommentarer 
1. Udsagnsord: Forkert brug af udsagnsordene lå (af: ligge, som ikke tager genstandsled) og lagde (af: 
lægge, som tager genstandsled). ”Kom” er brugt i de to første sætninger; der kunne vælges et syno-
nym den ene gang.  
 
2. Stedord: De personlige stedord ”mig” og ”ham” er brugt som grundled; grundledsformen hedder 
”jeg” og ”han”. Ejestedordene ”hans” og ”hendes” er brugt i stedet for ”sin”, og det giver sætningen 
en komisk betydning. Flere steder er ejestedordene overflødige.  
 
B: Skriv teksten om ud fra dine kommentarer. Din tekst …  
 
Responsopgaven kræver, at eksaminanden ikke blot har viden om sproget, me n også forstår at bruge 
denne viden; opgaven består i at analysere sproget i det korte tekststykke, gå ind bag brugen af ord, 
ordklasser, syntaks, betydning mv. for at få et overblik over sprogbrugen.  
 
Eksaminanden kan begynde løsningen af opgaven med at skrive de forhold, der skal kommenteres, 
under hinanden på kommentarlinjerne med nogle linjers mellemrum; det hjælper eksaminanden til at 
huske de konkrete krav – og ikke bruge tid på at kommentere noget, der ikke bedes om i opgavefor -
muleringen: 
1. Udsagnsord: 
 
2. Stedord: 
 
Herefter analyseres sproget i tekststykket. Det kan for eksempel gøres på følgende måde: Find og 
understreg de ordklasser, der nævnes i opgaveformuleringen – én ordklasse ad gangen. Hvad viser 
brugen af tekstens udsagnsord? Skriv en kommentar som svar under ”1. Udsagnsord” – brug et rele-
vant danskfagligt sprog. Det samme med ”2. Stedord”. Eksaminanden kan eventuelt lave understreg -
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ninger med 2 forskellige skriveredskaber . Det skal pointeres, at der ikke stilles krav om understreg-
ning af de to ordklasser, og det skal ikke bedømmes, hvorvidt der er brugt understregning; her næv-
nes blot en måde, hvorpå eksaminanden kan foretage en analyse, der er nødvendig som grundlag for 
de faglige kommentarer.  
 
Der er her givet et eksempel på løsning af opgave 2A. Baggrunden er ikke, at alle eksaminander skal 
arbejde på denne måde, men eksemplet skal vise, hvor enkelt det lader sig gøre at løse opgaven, når 
eksaminanden kender fagsproget og forstår verbet ”at kommentere” – og dermed, hvad opgaven går 
ud på.   
 
Efter eksaminandens analyse og vurdering og de kommentarer, der følger af dette arbejde, skal eksa -
minanden nu handle på grundlag af sine kommentarer  og skrive sin egen version af teksten; det er 
vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem kommentarerne og den omformulerede tekst.  
 
Ved bedømmelse af denne opgavetype (responsopgaven) tæller man ikke fejl, ej heller antallet af 
(forkert brugte) stedord eller andet. Man skønner og vurderer, 

 om kommentarerne er klare/ relevante/ præcise/ korrekte 

 om den omformulerede tekst rummer et godt sprog 

 om sammenhængen mellem det, der kommenteres, og det, der præsteres i eksaminandens 
tekst, er god/ relevant/ skæv/ dårlig – eller til forveksling ligner forlægget 

– og på baggrund af dette skøn bedømmes opgaven.  
 
Betragter man den sproglige prøve på niveau D i lyset af Blooms taksonomi, er det således alle tak-
sonomiske niveauer, der er i spil: viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og vur dering – og alle 
krav stilles på grundlag af læreplanens mål og kernestof. Det gælder også brugen af et danskfagligt 
begrebsapparat. 
 
Det er væsentligt, at eksaminanderne kender de kriterier, der ligger til grund for bedømmelse af den 
sproglige prøve, og at de forstår sammenhængen mellem på den ene side målene for læring og på den 
anden side den sproglige prøves krav. Disse krav tydeliggøres gennem kriterierne for bedømmelse.  
 
Der henvises til Omsætningstabel, sproglig prøve, niveau D i forbindelse med bedømmelse og 
karaktergivning. 

 
 
Prøven i skriftlig fremstilling 
Prøvens varighed er 4 timer. Der gives 24 timers forberedelsestid, og der udleveres et teksthæfte til eksaminanden ved 
forberedelsestidens begyndelse. Dette teksthæfte medbrin ges til prøven. 
 

Opgaven i skriftlig fremstilling stiller på niveau D krav om, at eksaminanden skriver en tekst i en gi-
ven genre til en konkret målgruppe. 24 timer før opgaveformuleringerne udleveres, modtager eksa-
minanden et teksthæfte, som skal inspirere til løsning af opgaven, der drejer sig om formidling af 
bl.a. et danskfagligt stof. Den skriftlige opgave forudsætter, at eksaminanden kan kombinere og an-
vende danskfaglige kompetencer, herunder viden om: 

 tekster og tekstlæsning 

 skriveprocessen 

 kommunikationssituationen 

 skriftsprog 

 formidling 

 argumentation 

 teksttyper og genrer 

https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/materiale-fra-skriftlige-proever
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 sprog og stil 

 et danskfagligt begrebsapparat 
 

I forberedelsen, der kan betragtes som 1. fase i skriveprocessen, gennemarbejder eksaminanden 
teksthæftet, arbejder med inspiration og idéer, åbner tankerne og forbereder sig på at kunne løse den 
skriftlige opgave på grundlag af teksthæftets indhold. Eksaminanden kan arbejde alene eller drøfte 
teksthæftets indhold med andre kursister, arbejde på e ller uden for skolen. Eksaminanden medbrin-
ger det gennemarbejdede teksthæfte ved prøven. Opgaveformuleringerne udleveres, eksaminanden 
vælger en af opgaverne og inddrager relevante dele af teksthæftet. Eksaminanden må have alle hjæl-
pemidler til rådighed f.eks. notater og stof fra undervisningen.  
 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på eksaminandens viden om og færdigheder i:  

 skriftlig formulering, herunder komposition, syntaks, tegnsætning og et passende og varieret ordvalg  

 emnebehandling, herunder evne til at redegøre for det væsentlige i det læste tekstmate riale samt at argumentere 
ud fra dette 

 kommunikations- og mediebevidsthed, herunder at besvarelsen demonstrerer opmærksomhed vedrørende genre, 
formål, målgruppe og medie. 

Der gives én karakter. 
 
Uddybning 
Prøven i skriftlig fremstilling på niveau D afprøver, i hvilken grad eksaminanden har kompetence r, 
der sætter vedkommende i stand til at formulere en tekst i en given kommunikationssituation. Som 
grundlag herfor anvender eksaminanden den viden, der er udtrykt i læreplanens mål og kernestof.  
 
I undervisningen har eksaminanden oparbejdet danskfaglig viden og danskfaglige færdigheder og så-
ledes opbygget en faglig ”værktøjskasse”  i relation til kravene på niveau D; ved prøven i skriftlig 
fremstilling vurderer eksaminanden, hvilke redskaber i værktøjskassen der skal kombineres og anven -
des i den givne situation. Herigennem demonstrerer eksaminanden sine kompetencer i skriftlig frem-
stilling. For at forstå prøvens specifikke krav skal eksaminanden kende og forstå de kriterier, besva -
relsen bedømmes efter.  
 
Faglig læsning er et krav i alle fag på alle niveauer, således også i dansk  (avu-bekendtgørelsen § 4). 
Her arbejdes der på grundlag af det faglige sprog blandt andet med strategier til læseforståelse, med 
grundgenrerne og de komponenter, de består af, med læsning og forståelse af multimodale tekster, 
med fordybelse og læsestrategier. Dette er nødvendig og nyttig viden i forbindelse med eksaminan-
dens 24 timers forberedelse, for det er vigtigt at vide, hvordan man mest hensigtsmæssigt griber ar-
bejder med teksterne i teksthæftet an: Hvordan trænger man ind bag ordene i teksterne og finder væ -
sentlige synspunkter? Hvilke genrer finder man i hæftet, og hvor i teksterne kan man se genretræk -
kene? Vil opgaverne rumme krav om lignende genrer? Hvilken kommunikationssituation er teksterne 
blevet til i? I hæftet ligger der nyttig information: angivelsen af det faglige emne, indholdsfortegnel-
sen, genrerne, bedømmelseskriterierne mv. 
 
I forberedelsestiden, hvor eksaminanden arbejder sig grundigt gennem teksthæftet og analyserer tek-
sterne for at skabe overblik over indhold, form, hensigt, synspunkter, argumentation mv., er der mu-
lighed for at bruge alle hjælpemidler. Forberedelsen udgør den faglige platform, som skal gøre det 
muligt på 4 timer at besvare en opgave, hvor der stilles krav om specifik og faglig brug af tekster ne i 
teksthæftet.   
 
Når forberedelsestiden er afsluttet, udleveres opgaveformuleringerne. Eksaminanden medbringer sit 
teksthæfte sammen med notater og andre hjælpemidler, som eksaminanden finder relevante: ordbø-
ger, tekster og notater fra undervisningen, Danskfagets håndbog mv. – og for eksaminander med an-
den sproglig baggrund end dansk en ordbog fra et fremmedsprog til dansk og vice versa. Alle hjæl-



Dansk   35 

pemidler må benyttes, dog ikke hjælpemidler, der giver mulighed for kommunikation med omverde -
nen. Baggrunden for, at alle hjælpemidler er tilladte på niveau D, er, at skriftlig fremstilling på dette 
niveau er en prøve, der også rummer et studiefagligt aspekt: I hvilken grad er eksaminanden i stand 
til at benytte faglige hjælpemidler i forbindelse med besvarelse af den valgte opgave ; her afprøves 
eksaminandens kompetence i at sætte al den viden og kunnen i spil, der er nødvendig for at besvare 
opgaven, herunder kompetence i på en relevant måde at benytte faglige hjælpemidler.  
 
I og med at alle hjælpemidler er tilladt, kan en eksaminand fristes til at plagiere eller kopiere dele af 
andres tekst og lade dette indgå som en del af sin egen tekst – uden citationstegn. Sker det, benyttes 
Eksamensbekendtgørelsen § 20 (snydeparagraffen). I den daglige undervisning skal det gøres klart for 
kursisten, hvilken betydning det har at plagiere eller kopiere væsentlige dele af besvarelsen ved prø-
ven. Det pointeres, at ”væsentlige dele” ikke kun skal opfattes kvantitativt.  
 
En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med forberedelsesmaterialet (Eksa -
mensbekendtgørelsen § 16). Det betyder, at lærerens rolle i forberedelsestiden ikke er at være eksa -
minandens vejleder, coach eller sparringspartner. Eksaminanden er i gang med at forberede sig til en 
prøve, og her må eksaminanden klare sig med de muligheder, der er givet.  
 
I opgaverne benyttes et danskfagligt sprog, som har en klar sammenhæng med læreplanens mål og 
kernestof, og det er vigtigt, at eksaminanden i undervisningen er blevet fortrolig med dette sprog, 
såvel på skrift som i faglige samtaler i undervisningen. Kender eksaminanden ikke det sprog, der hø-
rer til faget, er der risiko for, at eksaminanden ikke forstår de krav, der ligger i opgaven. Det er også 
væsentligt, at eksaminanden kender og forstår ”opgaveordene”, for det er gennem eksaminandens 
svar på opgaven, at vedkommende demonstrerer sine faglige kompetencer : Hvad er en redegørelse, 
og hvad skal den rumme? En kommentar? Et skriftligt, informerende oplæg? En k lumme? Svarene 
findes blandt andet i eksaminandens teori- og håndbøger til danskfaget.  

 

 
Den mundtlige prøve 
Forlægget består af en ukendt tekst – trykt eller elektronisk – af passende sværhedsgrad. Teksten tildeles eksami-
nanden ved lodtrækning. Eksaminator vælger de ukendte tekster, skønsmæssigt fordelt over stoffet. Eksamina -
tionstiden er 25 minutter, og forberedelsestiden er 50 minutter. 

 
Eksaminanden forbereder et oplæg på ca. 5 minutter om teksten. Herefter former eksami nationen sig som en faglig 
samtale om teksten. 
 
Prøven foregår med udgangspunkt i mål og kernestof på niveau D. Det er vigtigt, at eksaminanden 
kender og forstår de kriterier, der indgår i bedømmelsen. Eksaminanden må i forberedelsen med-
bringe notater og stof fra undervisningen.  
 
Læreren vælger de ukendte tekster, både sagtekster og fiktionstekster, trykte og elektroni ske, fordelt 
over genrer, der er arbejdet med i uddannelsestiden. I forberedelsestiden gen nemarbejder eksaminan-
den teksten og forbereder et oplæg på ca. 5 minutter  om tekstens genre, indhold og form og med 
gode belæg i teksten. Eksaminanden fastholder sine iagttagelser og overvejelser i en disposition.  
 

Ved prøven holder eksaminanden et oplæg, som er en forberedt mundtlig genre: Eksaminanden har 
planlagt et indhold, som lægges frem, og eksaminanden holder ordet under oplægget, cirka 5 minut-
ter. I oplægget demonstrerer eksaminanden danskfaglig viden og metode og anvender et danskfagligt 
begrebsapparat i analyse, fortolkning og perspektivering af teksten. I en efterfølgende faglig samtale 
mellem lærer og eksaminand om teksten uddyber eksaminanden sine iagttagelser. Eksaminanden er 
aktiv i samtalen, finder belæg i teksten, forklarer og uddyber faglige iagttagelser, anvender et dansk -
fagligt begrebsapparat osv.  
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som angivet under pkt. 2.1. 
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Der lægges vægt på eksaminandens viden om og færdigheder i:  

 mundtlig fremstilling, herunder at disponere et oplæg på basis af et talepapir, udtrykke sig præcist og flydende 
samt indgå aktivt i den faglige samtale  

 behandling af den tildelte tekst, herunder at gøre rede for tekstens genre, indhold og form og at argumentere 
med belæg i teksten 

 anvendelse af danskfaglig viden og metode : at anvende et danskfagligt begrebsapparat samt vise evne til 
perspektivering i analyse og fortolkning af teksten.  

Der gives én karakter. 
 

Uddybning 
Eksaminationsgrundlaget er 1 ukendt tekst: en trykt tekst eller en elektronisk tekst; begge former skal 
på niveau D være repræsenteret blandt de ukendte tekster, som læreren vælger – skønsmæssigt fordelt 
over stoffet. Der tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling mellem fiktionstekster og sagtekster. De 
ukendte tekster skal være egnede som prøvegrundlag. Det betyder, at hver enkelt tekst skal give 
eksaminanden mulighed for at demonstrere, i hvilken grad eksaminanden mestrer målene for 
niveauet. Også længde/varighed og sværhedsgrad skal der tages hensyn til ved valget af de ukendte 
tekster. Som udgangspunkt bør der benyttes hele, afsluttede tekster. Når billeder, grafiske figurer mv. 
er en del af en tekst, indgår disse i eksaminationen. Et billede, som ikke er en del af en tekst, kan ikke 
vælges som prøvetekst. Faste reklamer anbefales ikke, medmindre de indeholder et væsentligt 
sprogligt element. Reklamer og musikvideoer med engelsk tekst må ikke anvendes, dog kan enkelte 
ord på et fremmed sprog forekomme som en del af et slogan eller som produktnavn, men man bør i 
så fald sikre sig, at den kursist, der trækker den pågældende opgave, forstår de pågældende ord. 
 
De ukendte tekster repræsenterer fiktion og sagtekster: 

 Fiktion, for eksempel episke, lyriske og dramatiske tekster, såvel ældre som nyere , samt kort- 
eller novellefilm 

 Sagtekster, for eksempel journalistiske genrer, herunder forskellige former for artikler, (bag-
grunds-, nyheds-, portrætartikel mv.), kronik, leder, klumme, kommentar, reportage, 
anmeldelse; desuden erindringer og faglige tekster 

 Evt. også blandingsgenrer, for eksempel feature, tv- eller internetreklame, kort tv-
dokumentar. 

 
En tekst udgør en trækningsmulighed, og der skal tilvejebringes mindst 3 trækningsmuligheder mere, 
end der er kursister jf. Eksamensbekendtgørelsen § 12 stk. 4. Selvom prøven foregår over flere dage, 
skal alle trækningsmuligheder være til stede på prøvens første dag. Udtrukne muligheder kan ikke 
genbruges. En tekst, der bruges to gange, skal derfor forefindes i to eksemplarer med hver sit 
nummer. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt, at alle tekster går igen. Kriterierne for gentagelse af 
tekster er, at kursister, der får en tekst, der er trukket før, ikke på nogen måde kan få kendskab til 
den og dermed være bedre stillet end de andre kursister. Det kan derfor ikke anbefales at lade mange 
tekster gå igen, men nogle tekster er måske oplagte, da de er repræsentative for  genren eller på anden 
måde velvalgte.  
  
Prøvens forløb: Ved forberedelsen er alle hjælpemidler tilladt, for eksempel noter og tekster, dansk-
fagets håndbøger, ordbøger og opslagsværker. Eksaminanden gennemarbejder den lodtrukne tekst og 
forbereder et kort oplæg om teksten. Der tænkes ikke på, at eksaminanden i sit korte oplæg på ca. 5 
minutter haster gennem en af læreren udleveret analysemodel, men at eksaminanden selv udvælger 
aspekter, som for denne tekst er centrale og relevante som grundlag for oplægget. Eksaminanden 
fastholder sine overvejelser i en disposition, der benyttes som talepapir i forbindelse med oplægget.  
 
Eksaminationen begynder med eksaminandens oplæg på ca. 5 minutter. Et oplæg er en mundtlig 
genre, hvor eksaminanden uforstyrret holder ordet og fremlægger det planlagte indhold – aspekter, 
som eksaminanden skønner relevante i forbindelse med den lodtrukne tekst.  Med udgangspunkt i ek-
saminandens oplæg fortsætter eksaminationen som en faglig samtale om teksten. Eksaminator har 
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ansvar for, at der under eksaminationen benyttes et fagligt sprog, og for  at spørge ind til den faglige 
viden, som læreplanen stiller krav om.  
 
Alle bedømmelseskriterierne anvendes ved bedømmelse af en præstation.  Eksaminanderne skal før 
prøven kende bedømmelseskriterierne, så de forstår, hvordan deres præstation bliver bedømt  – og 
hvorfor.  
 
Lærer og censor skal have kriterierne lige ved hånden, og det kan være en idé at kopiere et notatark – 
ét ark for hver eksaminand – med alle den mundtlige prøves bedømmelseskriterier, som de lyder i 
læreplanen.  
 
 



Dansk   38 

Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Dansk, niveau G, Sproglig prøve 
 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler 

Eksaminandens sproglige og grammatiske viden er særdeles 
god:  
Retskrivningen er sikker og korrekt, og eksaminandens 
viden om fonemer og morfemer kommer klart til udtryk.  
Eksaminanden udnytter sin sproglige og grammatiske viden 
i opgaver, der drejer sig om ordklasser og tegnsætning.  

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 
 

Eksaminandens sproglige og grammatiske viden er god, men 
med en del mangler:  
Retskrivningen er god og nogenlunde sikker; eksaminandens 
viden om fonemer og morfemer er overvejende god, hvilket  
kommer til udtryk i stavning og forståelse af opgaverne.  
Eksaminanden udnytter i nogen grad sin sproglige og 
grammatiske viden i opgaver, der drejer sig om ordklasser 
og tegnsætning. 

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 

Eksaminandens sproglige og grammatiske viden er netop 
tilstrækkelig:  
Retskrivningen er mangelfuld, men netop acceptabel. 
Eksaminandens begrænsede viden om fonemer og 
morfemer kommer til udtryk i stavning og forståelse af 
opgaverne. 
Eksaminandens sproglige og grammatiske viden er 
begrænset, og der er en del fejl i opgaver med ordklasser og 
tegnsætning. 
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Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) 

Dansk, niveau G, Skriftlig fremstilling 
 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler 
 

Skriveidéen er tydelig og fokuseret. Emnebehandlingen er 
dækkende i forhold til opgaveformuleringen, og indholdet 
er fyldigt. Besvarelsen er overskuelig og sammenhængende 
med afsnitsinddeling, en god begyndelse og slutning. Spro-
get er klart, nuanceret og hensigtsmæssigt i forhold til 
kommunikationssituationen. Ordforråd og sætningsbygning 
er varieret, og der er sikkerhed i brugen af tegn.  

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 
 

Skriveidéen er i tydelig. Emnebehandlingen er dækkende i 
forhold til opgaveformuleringen, og indholdet er af et 
passende omfang. Besvarelsen fremstår overskuelig og 
nogenlunde sammenhængende med en begyndelse og en 
slutning. 
Sproget er godt og hensigtsmæssigt i forhold til 
kommunikationssituationen. Ordforrådet er godt, 
sætningsbygningen er god, og der er nogenlunde sikkerhed i 
brugen af tegn.  

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 
 

Skriveideen er i nogen grad tydelig. Emnebehandlingen er 
acceptabel og nogenlunde dækkende i forhold til 
opgaveformuleringen. Besvarelsen er forståelig, men flere 
steder mangler en disponering af stoffet. Sproget mangler 
præcision og nuancer, men er acceptabelt i forhold til  
kommunikationssituationen. Ordforrådet er unuanceret, 
sætningsbygningen er ensformig, og der er begrænset 
sikkerhed i brugen af tegn.  
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Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Dansk, niveau G, Mundtlig prøve 

 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler 
 

Oplæsningen er flydende og levende, og eksaminanden viser 
forståelse af tekstens indhold. Begrundelsen for valg af 
tekststykke er relevant. Oplægget er fokuseret og 
veldisponeret, og indholdet demonstrerer klart 
eksaminandens færdigheder i at redegøre for det væsentlige 
i teksten. I oplæg og samtale formulerer eksaminanden sig 
klart og præcist og argumenterer overbevisende for sine 
iagttagelser med gode og relevante belæg i teksten. 
Eksaminanden er sikker i brugen af relevante danskfaglige 
begreber og redskaber. 

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 
 

Oplæsningen er god, og eksaminanden viser forståelse af 
tekstens indhold. Begrundelsen for valg af tekststykke er 
relevant. Oplægget er i nogen grad fokuseret og disponeret, 
og eksaminanden kan redegøre for teksten. I oplæg og 
samtale formulerer eksaminanden sig overvejende godt og 
argumenterer nogenlunde for sine iagttagelser med belæg i 
teksten.  
Eksaminanden bruger relevante danskfaglige begreber og 
redskaber.  

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 
 

Oplæsningen er nogenlunde sikker, og eksaminanden viser 
en nogenlunde forståelse af tekstens indhold. Der 
begrundes vagt for valg af tekststykke. Oplægget er 
nogenlunde sammenhængende, og eksaminandens 
redegørelse for teksten er netop tilstrækkelig. I oplæg og 
samtale formulerer eksaminanden sig tøvende, men kan 
argumentere for nogle iagttagelser i teksten. 
Eksaminanden bruger i begrænset, men netop acceptabelt 
omfang danskfaglige begreber og redskaber.  
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Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) 

Dansk, niveau D, Sproglig prøve 

 

 
 

Karakter Betegnelse Beskrivelse  

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler 

Eksaminandens sproglige og grammatiske kompetencer er 
omfattende. Retskrivningen er sikker og korrekt. 
Eksaminandens viden om sprogets opbygning, brug og 
funktion kommer klart til udtryk, ligesom viden om 
sætningen og dens led er solid. Der er sikkerhed i 
sætningsanalyse og tegnsætning samt brugen af grammatisk 
terminologi. 

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 
 

Eksaminandens sproglige og grammatiske kompetencer er 
gode. Retskrivningen er god og nogenlunde sikker. 
Eksaminandens viden om sprogets opbygning, brug og 
funktion er god, men med nogle mangler.  
Eksaminandens viden om sætningen og dens led er god, og 
der er overvejende sikkerhed i sætningsanalyse og 
tegnsætning samt brugen af grammatisk terminologi. 

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 
 

Eksaminandens sproglige og grammatiske kompetencer er 
netop tilstrækkelige.  
Retskrivningen er mangelfuld, men acceptabel. 
Eksaminandens viden om sprogets opbygning, brug og 
funktion er begrænset.  
Eksaminandens viden om sætningen og dens led, sæt-
ningsanalyse og tegnsætning samt brugen af grammatisk 
terminologi er netop acceptabel.  
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Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Dansk, niveau D, Skriftlig fremstilling  

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 
 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende 
opfyldelse af fagets 
mål, med ingen eller 
få uvæsentlige 
mangler 
 

Besvarelsen har en klar skriveidé, er fokuseret, 
overbevisende og fyldestgørende i forhold til op-
gaveformuleringens krav. Besvarelsen er fyldig, 
sammenhængende og veldisponeret og demonstrerer 
bevidst opmærksomhed på kommunikationssituationen. 
Der er sikkerhed i syntaks og brugen af tegn, ligesom 
der er et præcist og nuanceret ordvalg. Anvendelsen af 
danskfaglige begreber er sikker og velovervejet.  

7 Karakteren 7 gives 
for den gode præ-
station, der de-
monstrerer opfyldelse 
af fagets mål, med en 
del mangler 
 

Besvarelsen er god, har en skriveidé og er dækkende i 
forhold til opgaveformuleringens krav. Besvarel sen har 
et passende omfang, er disponeret og 
sammenhængende og demonstrerer opmærksomhed på 
kommunikationssituationen.  
Der er stort set sikkerhed i brugen af tegn. Sprog og 
ordvalg er godt. Anvendelsen af danskfaglige begreber 
er overvejende sikker. 

02 Karakteren 02 gives 
for den til-
strækkelige præ-
station, der de-
monstrerer den mi-
nimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 
 

Besvarelsen er acceptabel og nogenlunde dækkende i 
forhold til opgaveformuleringens krav. Besvarelsen har 
et passende omfang. Eksaminanden kan skrive sam-
menhængende og disponerer indholdet acceptabelt. Der 
er begrænset opmærksomhed på 
kommunikationssituationen. 
Besvarelsen er forståelig, sætningskonstruktionen er 
ensformig, og sproget mangler nuancer. Tegnsætningen 
er acceptabel. Anvendelsen af danskfaglige begreber er 
usikker, men netop tilstrækkelig. 
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Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Dansk, niveau D, Mundtlig prøve 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 
 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler 
 

Fremlæggelsen er fokuseret og veldisponeret, formidlingen 
sammenhængende og præcis. Talepapiret fungerer godt som 
støtte for oplægget. Analyse og fortolkning er relevant, 
velovervejet og dokumenteret med gode belæg i teksten.  
I fremlæggelse og samtale formulerer eksaminanden sig 
præcist og argumenterer overbevisende og sagligt for sine 
iagttagelser. 
Eksaminanden benytter et danskfagligt begrebsapparat og 
demonstrerer sikkerhed i danskfaglig viden og metode.  
Perspektiveringen er velbegrundet og relevant og de-
monstrerer overblik. 

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 
 

Fremlæggelsen er disponeret og nogenlunde fokuseret. 
Formidlingen er gennemgående god. Talepapiret fungerer 
som støtte for oplægget. Analyse og fortolkning er 
overvejende relevant og dokumenteret med belæg i teksten. 
I fremlæggelse og samtale formulerer eksaminanden sig 
overvejende godt og argumenterer for sine iagttagelser. 
Eksaminanden benytter et danskfagligt begrebsapparat og 
danskfaglig viden og metode. 
Perspektiveringen er god og overvejende relevant.  

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 
 

Fremlæggelsen er nogenlunde sammenhængende; 
formidlingen er tøvende. Talepapiret støtter kun svagt 
formidlingen. Analyse og fortolkning er netop acceptabel. 
I fremlæggelse og samtale formulerer eksaminanden sig ikke 
altid klart, argumenterer for sine iagttagelser, men tøvende 
og svagt. Eksaminanden bruger i begrænset omfang et 
danskfagligt begrebsapparat og danskfaglig viden. 
Perspektiveringen er svag og ikke overbevisende. 
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5. Paradigmatiske eksempler 
 

  

 Basis – Ord og ordklasser  

Omfang Løbende 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskus sion og 
fremlæggelse 

 forstå, at sproglige valg er bestemt af situation og hensigt  

 anvende skriftsproget eksperimenterende og med opmærksomhed på 
sproglige normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 bruge et danskfagligt sprog som basis for faglig tænkning.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof : 

 Sproglig klarhed og korrekthed 

 Ord og betydning 

 Ordklasser og morfologi 

 Ordbøger 

 Et danskfagligt sprog. 

Der arbejdes med ordjagt, indsamling af ord. De indsamlede ord ordnes i ord-
klasser og opdeles i morfemer. Ordene kan bruges som inspiration til egen 
tekstproduktion. Ordbøger og opslagsværker inddrages, hvor det er relevant. 

Materialer Ordbøger, opslagsværker, håndbøger og medier.  

Tilrettelæggelse Forløbet tænkes som en række aktiviteter, der løbende kan indgå i det daglige 
arbejde: 

 Kursisterne går en tur med blyant og papir i byen/parken/skoven i 
sol/regn/tåge. Den, der finder flest ord i forskellige ordklasser, vinder 
dagens konkurrence 

 Kursisterne går på ordjagt i tekster, eller de får som hjemmear bejde at 
finde et vist antal nye ord (fra avis, radio, tv eller internet). Ordene kan 
bruges som inspiration til tekstproduktion 

 Indsamlede ord kategoriseres (ordklasser) og bøjes (rodmorfemer og 
endelsesmorfemer). Arbejdet kan gøres konkret ved, at der på 
opslagstavlen ophænges kasser, hvorpå der er skrevet endelses morfemer. 
Kursisterne anbringer de indsamlede ord i de rigtige kasser. Der laves 
kasser til navneord, tillægsord, udsagnsord, stedord, bindeord osv.; 
kursisterne kan løbende eksperimentere med sætningsbygning ved at tage 
ord fra forskellige kasser 

 Der laves øvelser med de indsamlede ord: Man kan finde antonymer og 
synonymer, man kan placere ordet på en abstraktionsstige, undersøge 
ordets historie osv. 

Evaluering Kursisterne laver i grupper konkurrencer til hinanden inden for det faglige stof.  

De paradigmatiske eksempler herunder er tænkt som inspiration til lærerens planlægning. Det er 
vigtigt at understrege, at eksemplerne på ingen måde er normative. Det faktiske tidsforbrug og 
indhold vil naturligvis afhænge af mange faktorer – for eksempel om forløbet bygger videre på 
tidligere forløb, og om det er placeret i starten eller slutningen af niveauet.  
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8
 Se mere: Faglig læsning – i fagene 

 Basis – Læseforståelse   

Omfang 2 timer – men det er en tilbagevendende aktivitet. 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: 

 læse sagtekster med forståelse og overblik  

 anvende forskellige læsestrategier  

 orientere sig i en tekst og aktivere baggrundsviden og erfaringer. Bilag 
50 

 formulere et læseformål og styre læsemåden på baggrund af formålet. 
Bilag 50 

 evaluere sit udbytte af læsningen. Bilag 50 

 bruge et danskfagligt sprog. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning 

 Ord og betydning 

 Ordklasser og morfologi 

 Komposition og sammenhæng 

 De overordnede teksttyper: sagtekster og fiktionstekster  

 Kommunikationssituationen. 

Materialer Sagtekster som erindringer, artikler og enkle pjecer.  

Tilrettelæggelse At undervise i læsning vil sige at lære kursisterne strategier, der træner dem 
i at læse på linjen og mellem linjerne. De skal lære, hvad de kan gøre, når 
de kommer til vanskelige ord eller sætninger, de ikke forstår, og hvordan 
de laver en opsummering af det, de lige har læst, så de ved, om de har 
forstået teksten.  

 Vi orienterer os før læsningen: Hvad ved vi om tekstens emne? Hvad 
ved vi om tekstens genre og form? Hvad er formålet med at læse 
teksten?  

 Lærer/kursister læser afsnit for afsnit (højt); læreren demonstre rer, 
hvilke læsekomponenter der skal aktiveres samtidig: Vi ved noget, og 
hvad står der her? Hvad betyder ordene, begreberne? Fagsproget? Vi 
opsummerer, stiller spørgsmål til teksten: Hvad …? Hvem …? Hvor 
…? Hvorfor …? Osv. Prøver at gætte os til tekstens indhold 
undervejs, drager følgeslutninger på baggrund af tekstbånd og 
sammenhæng. Hvordan er tekstens struktur og sprog, og hvilke genre-
træk kan vi iagttage? 

 Vi opsummerer (dele af/hele) teksten og sammenholder vores 
eksisterende viden med den nye.  

 Vi forlader teksten og sammenligner den med andre  lignende tekster 
med hensyn til indhold, sprog, komposition og genretræk. Vi ser 
kritisk på tekstens indhold og form. 

Kursisterne erfarer, at læsning består af flere faser: Før jeg læser: Hvad er 
formålet? ... Mens jeg læser: … Når jeg har læst: …8 

Evaluering Kursisterne skriver refleksionsskrivning om læseforståelse. Læreren læser, 
hvad kursisterne har skrevet, inddeler kursisterne i grupper på baggrund af 
skrivningens indhold og giver respons til hver gruppe.  

http://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/inspiration-til-undervisningen
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 Niveau G – Mundtlig fremlæggelse  

Omfang 4 - 6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, 
samarbejde, diskussion og fremlæggelse 

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre  

 demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommuni -
kationen.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Skriftsprog og talesprog 

 Sproglig korrekthed og variation 

 Komposition og sammenhæng 

 Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og f remlæggelse 

 Kommunikationssituationen 

 Aktiv lytning. 
Der arbejdes med det talte sprog (læse og lytte) og fremlæggelse.  

Materialer Baggrundsmateriale fra danskfaglige håndbøger. Kursisterne vælger emne for 
deres fremlæggelse og opsøger i den forbindelse egnet materiale. 

Tilrettelæggelse Arbejdsformen kan veksle mellem individuelt arbejde, pararbejde og 
gruppearbejde med respons.  

 Oplæsning og fri genfortælling af små dramatiske tekster (molbohi storier). 

 Gennemgang af retorikkens fem faser: Inventio (stofudvælgelse), 
dispositio (disposition), elocutio (udformning, stil), memoria (at huske sit 
stof) og actio (fremførelsen) samt dens tre appelformer: Logos (appel til 
intellektet), ethos (at overbevise ved at skabe til lid, troværdighed) og 
pathos (appel til følelser). Korte, praktiske øvelser med fokus på 
forskellige retoriske virkemidler som stemmestyrke, taletempo, 
øjenkontakt, vejrtrækning, kropssprog, pauser og aktiv lytning indgår i 
starten af forløbet. 

 Klip fra for eksempel tv-avisen 

 Individuelt arbejde med det emne, der er valgt til fremlæggelse  

 Fremlæggelse for en gruppe. 
Kursisterne afprøver i grupper forskellige former for skriftlig støtte til den 
mundtlige fremlæggelse: manuskript, punktmanuskript og talekort.  
Sidst i forløbet har hver kursist ca. 5 minutter til at fremlægge et emne, som 
kursisten brænder for, og som kan formidles til tilhørerne som et 
”ekspertoplæg”. 

Evaluering Ros i gruppen (post-it sedler fra alle: ”du var god til….”) evt. supple ret med 
responspapir. 
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 Niveau G – Sætningens byggesten  

Omfang 2-4 timer – men tages op løbende 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommunika tionen, 
samt arbejde med skriveprocessen fra idé til færdig tekst.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 sproglig korrekthed og variation 

 sætningen og dens led 

 skriveprocessen 

 et danskfagligt sprog 
Forløbet inddrager tænkeskrivning, sætningsskema, syntaksgymnastik, 
sætningskoblinger og sætningstrappe. 
Sætningsskemaet (se næste side) kan bruges til at kvalificere karakteri stikken af 
sproglig stil i tekstanalyse og til forbedring af den sproglige variation i egne 
tekster. 

Materialer For eksempel bruges: Helle Helle: Syltning og Danskfagets håndbog. 

Tilrettelæggelse Forløbet gennemføres i følgende faser:  

 Kursisterne skriver på en overskrift, for eksempel om ”Min dårlige 
samvittighed”. Før de skriver 2. udkast, arbejder de parvis med at formulere 
tekstens idé.  

 Sætningsskemaet præsenteres og afprøves i fællesskab ved brug af for 
eksempel Helle Helle: Syltning. Egne tekster indsættes derpå i sætningsske-
maet. 

 Fælles syntaksgymnastik foretages på eksempelteksten ved hjælp af storskærm 
eller tavle. Man kan:  

 skrive sætninger, så subjektet ikke står i forfeltet 

 tilføje en eller flere ledsætninger eller få nogle af helsætningerne til at 
fungere som ledsætninger 

 tilføje et sætningsadverbial de steder, hvor det er muligt 

 udvide verberne (købte → har købt) 

 ændre verbernes tid 
I processen tales der om, hvad der sker med eksempelteksten.  

 Egne tekster bearbejdes på samme måde med parvis respons. 3. udkast 
skrives. 

 Der kan arbejdes med tegnsætning ved at finde sætningskoblinger og indsætte 
sætninger på en sætningstrappe.  

Evaluering Teksterne i portfolioen sammenlignes og vurderes på baggrund af målene. 
Sætningsskema og sætningstrappe tages op med jævne mellemrum, indtil målene er 
nået og delkompetencerne lært. 
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Niveau G – Eksempel på helsætningsskema 
Se foregående side 
Terminologien er hentet fra Danskfagets håndbog s. 247 ff. Martin Jørgensen m.fl.  

  

  Centralfelt Slutfelt 
Kon-
junkti-
onsfelt 

Forfelt Finit verbal 
(Udsagnsled – 
O) 

Subjekt Sætnings-
adverbial 

Infinit ver-
bal 

Objekter og om-
sagnsled, sub-
stantiviske led 

Indholdsadver-
bial 
(hvordan, hvor-
når, hvorhen, 
hvorfor) 

 Tronstolen   Måske-
feltet 

 Dukkehuset  

k F v S A V S A 

 Jeg købte    et græskar hos den lokale mand på 
torvet. 

 Det var    min hensigt at sylte det på en eller 
anden facon. 

 Gennem længere 
tid 

har Jeg  Haft mindelser om noget, jeg nogle gange 
fik serveret til maden som barn.  

 Det  var    gyldent og sødt og smagte af vanille. 

 Det  stod    i en brun krukke i spisekammeret og 
blev serveret i glasskåle.  

 Min mor bar    sådan en skål til bordet i udstrakt 
arm. 

 Altså transporterede Jeg   et græskar på små tolv kilo hjem fra 
byen i bagagerummet. 

 Jeg  placerede    det midt på køkkenbordet og fandt 
min største kniv frem. 

 Jeg var    spændt på, hvilken konsistens 
frugtkødet havde, og hvordan ker-
nerne så ud 

Men min sunde for-
nuft 

standsede    mig. 
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 Niveau G – Argumentation  

Omfang 6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 tage stilling og argumentere for et synspunkt  

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre  

 læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og pas sende 
læsehastighed 

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommunika tionen, 
samt arbejde med skriveprocessen fra idé til færdig tekst. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning og læsestrategier 

 Sproglig korrekthed og variation 

 Komposition og sammenhæng 

 Skriveprocessen 

 Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende  

 Kommunikationssituationen 

 Argumentation.  
Læsning og skrivning af læserbreve. Fokus på argumentation.  

Materialer Læserbreve 
Teori om argumentation  

Tilrettelæggelse Et par interessante læserbreve læses – for eksempel med forskelligt synspunkt på 
samme emne. 
Opgave: Find hovedsynspunkterne, og gør rede for argumentationen. I hvilken 
kommunikationssammenhæng indgår læserbrevet?  

 Teori om argumentation introduceres 

 Kursisterne finder selv et læserbrev, som de ønsker at besvare – og gør det 

 Kursisterne skriver læserbreve 

 Læserbrevene kan sendes til aktuelle medier, skolebladet, lokalavi sen eller et 
dagblad, eller kursisterne kan besvare hinandens læserbreve og placere 
svarene på opslagstavlen. 

Evaluering Offentliggørelse af læserbrevene – enten på opslagstavlen eller i de relevante 
medier. 
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 Niveau G – Reklamer  

Omfang 4-6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 aflæse og forstå visuelle udtryksformer 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster  

 Kommunikationssituationen  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Et danskfagligt sprog 
I forløbet fokuseres på reklamers kommunikationssituation med hovedvægt på 
modtager. Visuelle kommunikationsformers virkemidler under søges. 
Reklamebranchens interesse for at opdele folk i segmenter bely ses ved diverse 
livsstilsundersøgelser. 

Materialer For eksempel bruges:  
Danskernes egen historie: ”Forførende reklamer. Fra 1907 til i dag.”  
Tv-reklamer  
Teori om livsstilsundersøgelser og modtagergrupper  
Aviser og blade. 

Tilrettelæggelse Forløbet består af følgende faser:  

 Reklamespot fra forskellige tidsperioder vises. Samta le om indhold, form og 
funktion 

 Kursisterne ser aktuelle reklamespot rettet mod forskellige modtagergrupper, 
børn, unge, kvinder, mænd og familier. Grupperne analyserer spottene og 
påviser forskelle i indhold og form 

 Reklamer i forskellige aviser og blade analyseres ved hjælp af almene 
kommunikationsmodeller. 

Evaluering I grupper udvælger kursisterne en reklamespot efter eget valg og frem lægger. 
Evaluering: Nævn eksempler på, hvordan en afsender kan mål rette sit budskab til 
konkrete modtagere. 
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 Niveau G – Erindringslæsning og -skrivning   

Omfang 6-8 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og pas sende 
hastighed 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster  

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommuni-
kationen, samt arbejde med skriveprocessen fra idé til færdig tekst.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning  

 Sproglig korrekthed og variation 

 Ord og betydning 

 Sætningen og dens led 

 Komposition og sammenhæng 

 Skriveprocessen 

 De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster  

 Et danskfagligt sprog. 
Der arbejdes med tekstanalyse og skriveopgaver med udgangspunkt i 
teksterne.  

Materialer For eksempel: Tekst 1. Dan Turèll: Hjemme hos os.  
For eksempel: Tekst 2. Troels Kløvedal: Den tynde hud, kap. 2. 

Tilrettelæggelse Forløbet viser, hvordan man kan integrere det receptive og det produktive 
arbejde: 

 I tekst 1 fokuseres på personrelationer og sprog. Et visuelt over blik over 
tekstens sprog kan skabes ved at indsætte dele i sætningsskemaet  

 Skriveopgaven kan bestå i at træne indirekte personbeskrivelse. 
Kursisterne kan skrive om en person, de beundrer. Der arbejdes med 
”showing, not telling”  

 I tekst 2 fokuseres på fremstillingsformerne beskrivelse, beretning og 
refleksion. Dele af teksten sættes i sætningsskema, så tekst 1 og 2 kan 
sammenlignes  

 Skriveopgaven fokuserer på beskrivelse. Kursisterne kan gå en tur, bruge 
alle sanser; ved hjemkomsten laves en beskrivelse, hvor så mange 
sanseoplevelser som muligt kommer i spil  

 Genrens kendetegn diskuteres; er teksterne sagtekster eller fikti -
onstekster? 

 Kursisterne skriver en erindring, hvor de bruger de fremstillings former, 
der er arbejdet med, og demonstrerer variation i sætningsbygning. 

Evaluering Samtale, hvor der reflekteres over ligheder og forskelle i indhold, form og 
tema i tekst 1 og 2. 
Kursisternes erindringer kan ”udgives”, så alle får en kopi. 
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 Niveau G – Tv-serie, spænding   

Omfang 8 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 aflæse og forstå visuelle udtryksformer 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Et danskfagligt sprog. 
Filmanalyse 

Materialer Afsnit af en tv-serie, fiktion, spænding, for eksempel Livvagterne, Rejseholdet 
eller lignende. 
Teori om filmanalyse. 

Tilrettelæggelse  Kursisterne ser et afsnit fra tv-serien; 1. afsnit af en serie er altid velegnet, 
idet gennemgående personer og problemstillinger introduceres, men hvilket 
som helst afsnit kan bruges. Afsnittet gennemses 2 gange – 1. gang opleves 
den umiddelbare spænding, 2. gang er spændingen udløst, og man kan 
koncentrere sig om plot og personer. 

 Analysen kan fokuseres på 4 emner: 1) plot , 2) personer, 3) tema, 4) filmiske 
virkemidler: 
1) Plot: Handlingen: Hvad sker der? Hvordan er forløbet bygget op? 

Højdepunkter, vendepunkter. Berettermodellen, aktantmodellen 

2) De gennemgående personer: Karakterer, indre og ydre modsætninger 
mellem personerne, personernes udvikling, teamet 

3) Temaet: Hvilke problemstillinger tager filmen op? Og hvilken holdning 
udtrykker filmen til dem? 

4) Filmiske virkemidler: Der dykkes ned i udvalgte sekvenser, som analyseres 
med henblik på virkemidler som billedkomposition, kamerabevægelser, 
synsvinkel, perspektiv, lyd og lys. Formålet med denne del af analysen er at 
diskutere, hvordan virkemidlerne virker!  

Evaluering Kursisterne skriver hver en anmeldelse af afsnittet – eller af et af de øvrige afsnit, 
som kursisterne ser hjemme. 
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 Niveau G – Sproget i brug – virksomheders kommunikation 
Omfang 6-10 lektioner 

Faglige mål 
 

Forløbets mål er, at kursisten kan 
 

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre 

 aflæse og forstå visuelle udtryksformer 

 anvende læsestrategier bevidst 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster.  

Overordnet læringsmål er, at kursisten får viden om og kendskab til 
hensigtsmæssig sprogbrug i forhold til konkrete kommunikationssituationer 
og kan bruge den viden, når kursisten selv skal navigere og kommunikere i 
forhold til virksomheder og offentlige instanser på hjemmesider m.m.  

Læringsmål for forløbet er: 

 at kursisten får kendskab til læsemåder: før læsning, under læsning og 
efter læsning samt brug af nøgleord 

 at kursisten kan søge kvalificeret og foretage kildekritik 

 at kursisten kan anvende forskellige læsestrategier alt efter læseformål  

 at kursisten kan danne sig et overblik over hjemmesider og 
multimodale tekster 

 at kursisten kan sammenligne to hjemmesiders forskellige 
kommunikationsstrategier og foretage vurdering af styrker og 
svagheder 

 at kursisten kan opstille kriterier for hensigtsmæssig kommunikation.  
 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning og læsestrategier 

 Ord og betydning 

 Komposition og sammenhæng 

 Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Kommunikationssituationen 

 Argumentation 
 
Supplerende stof: virksomheders interne og eksterne kommunikation 

Materialer Diverse hjemmesider fra offentlige instanser fx: Borger.dk, su.dk 
Online firmaer til sammenligning fx: Trendhim.dk; Tieroom,dk 
Om uhensigtsmæssig kommunikation fx: Da Big Brother kommunikation gav 
rasende borgere fra kommunikationen.dk 
Personalehåndbøger fx: Silvan, Bilka, Lars Nielsen Tømrer 
 

Tilrettelæggelse 
 

Forløbet tager sit udgangspunkt i at bruge forskellige læsemåder på udvalgte 
hjemmesider som fx su.dk og borger.dk.  

Før læsning: Kursisterne skal reflektere over, hvad de forventer at møde på 
siden og derefter bruge orienteringslæsning til at danne sig et overblik (hvad 
handler siden om, og hvad består den af – hvilke undersider?).  

Under læsning: Kursisterne skal skimme siden for at besvare konkrete 
spørgsmål, som læreren har udarbejdet. Kursisterne skal derefter nærlæse en 
af undersiderne. Læseformålet er at informere en kursist om tekstens indhold 
ud fra nøgleord.  

Efter læsning: Kursisterne samler nøgleordene og opsummerer indholdet ved 
hjælp af ordene: hvad ..., hvem ..., hvor ..., hvornår ... osv.  
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At søge kvalificeret: Kursisterne søger efter en konkret information fx en 
uddannelse, en nyhed eller en vare. Før læsning: Kursisterne gør sig 
overvejelser over, hvor og hvordan de kan søge. Der afprøves flere veje fx 
gennem Google, direkte links og anbefalende blogs. Kursisterne vurderer 
troværdigheden på siderne og udarbejder en lille guide til den gode søgning. 
Guiden offentliggøres på VUC’et, så den kan bruges som redskab af alle 
kursister. 

Kursisterne får til opgave at undersøge kommunikationen i to virksomheder, 
som sælger butterfly. Kursisterne bruger erfaringerne fra forløbets start med 
læsemåder og læsestrategier. Opgaven lyder, at kursisterne skal lave en 
beskrivelse af de to firmaers kommunikation og vurdere virkningen deraf. 
Kursisterne udarbejder en præsentation fx Prezi, Power Point, Smart Board 
notebook m.m. Præsentationen skal være en beskrivelse af kommunikationen 
underbygget med tekstuddrag fra de to firmaers hjemmesider med tydelige 
citatangivelser og en afsluttende vurdering af styrker og svagheder. Grupperne 
uploader evt. en feedback til et af firmaerne.  

Artiklen Da Big Brother kommunikationen gav rasende borgere udleveres og 
gennemgås med henblik på kommunikationssituationen og ord og betydning. 
Den bruges som diskussionspunkt om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig  
kommunikation fra ordniveau til værdier, fra individ til samfund. Holdet 
opstiller kriterier for hensigtsmæssig kommunikation.  

 

Evaluering Som evalueringsøvelse udarbejder kursisterne i grupper af fire en afsluttende 
opgave, hvor de inddrager deres viden om læsemåder, læsestrategier, 
kommunikationssituation og hensigtsmæssig kommunikation. Til hver gruppe 
udleveres en personalehåndbog fra en virksomhed. Kursisterne skal give en 
kort beskrivelse af firmaets overordnede personalepolitik, og derudover skal 
de udarbejde en brochure med udvalgte områder fra håndbogen i et ordvalg, 
de vurderer passer til firmaets profil og hermed er hensigtsmæssig.  
 
Refleksionskort: 
Hvad er vigtigt, når du søger på nettet?  
Hvad forbinder du med hensigtsmæssig kommunikation?  
Hvorfor er det vigtigt at have en personalehåndbog?  
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 Niveau G – Sprogbrug – værkstedshumor 
Omfang 8 lektioner 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og 

genre. 

Overordnet læringsmål er, at kursisterne bliver i stand til at undersøge, 
karakterisere og tage stilling til hensigtsmæssig sprogbrug med særlig vægt på 
værkstedshumor. 

Læringsmål for forløbet er:  

 at kursisten kan redegøre for fænomenet værkstedshumor 

 at kursisten kan redegøre for forskellen på skriftsprog og talesprog  

 at kursisten forstår betydningen af sproglige valg og situationer  

 at kursisten får kendskab til sprogets opbygning gennem ords 
betydninger, ordklasser og syntaks. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Skriftsprog og talesprog 

 Sproglig korrekthed og variation 

 Ord og betydning 

 Sætningen og dens led 

 Informationssøgning – herunder ordbøger og opslagsværker 

 Kommunikationssituationen 
 
Supplerende stof: 
formel og uformel kommunikation 
 

Materialer Tekst og videoer med eksempler på forskellige genrer, som hænger sammen 
værkstedshumor fx: 
YouTube fx Polle fra Snave, Toyota reklamer med Bruce, Tuborg og Heino  
Artikler, der sætter fokus på og perspektiverer emnet værkstedshumor fx: 
http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/25-taeske-sjove-laege-journaler 
http://www.avisen.dk/pinligt-se-butikkernes-sjove-skilte-
bommerter_283007.aspx?pic=4 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-lyder-det-perfekte-slogan 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/vaerkstedshumor-far-mekanikerelever-
til-falde-fra 
 

Tilrettelæggelse Med udgangspunkt i kursisternes eget kendskab til værkstedshumor og særlig 
sprogbrug arbejdes der med ordvalg, normer for vendinger, sproglig stil og 
signaler. Der bruges en fælles platform fx Padlet eller Lino.it til 
brainstorming og ideudveksling. Gennem bl.a. reklamefilm stifter kursisterne 
bekendtskab med sprogbrug, der er bestemt af situationen og oftest kun kan 
fungere i den kontekst. Vi diskuterer, hvornår det er sjovt, og hvornår det 
går over grænsen – og hvilke komponenter, der udgør udfaldet. Vi 
undersøger, når kommunikationen bliver komisk pga. sproglige mangler på 
skilte og i lægejournaler og bruger det til at introducere sproglige termer. Vi 
læser artikler fra videnskab.dk for at komme dybere ind i betydningen af ord, 
ordvalg, kommunikation og kontekst.  
Kursisterne skal selv på banen – dels skal de selv definere begrebet, men de 
skal også tage kontakt til virksomheder for at få dem til at sætte ord på deres 
brug af værkstedshumor og undersøge, om der er tale om en fællesnævner 
eller unikke enheder. Til at understøtte dette udvælges på forhånd et antal 

http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/25-taeske-sjove-laege-journaler
http://www.avisen.dk/pinligt-se-butikkernes-sjove-skilte-bommerter_283007.aspx?pic=4
http://www.avisen.dk/pinligt-se-butikkernes-sjove-skilte-bommerter_283007.aspx?pic=4
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-lyder-det-perfekte-slogan
http://videnskab.dk/kultur-samfund/vaerkstedshumor-far-mekanikerelever-til-falde-fra
http://videnskab.dk/kultur-samfund/vaerkstedshumor-far-mekanikerelever-til-falde-fra
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ord, som tages med til alle interviews, og vi undersøger betydningen af 
ordene efterfølgende. Der udarbejdes en fælles Wiki om værkstedshumor, 
som må anvendes til prøven, og de definerer desuden klassens 
værkstedshumor. 
 

Evaluering Kahoot.it om definitioner og faglige begreber fra forløbet.  
Næste forløb kunne tage udgangspunkt i tonen i det offentlige rum fx 
Facebook, Nationen.dk, offentlige breve og nethandel.  
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 Niveau G – Faglige artikler – læs med interesse 
Omfang 4-6 lektioner 

 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre  

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og 
form 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster  

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt.  

Overordnet læringsmål er, at kursisten motiveres til at læse sagtekster ved at 
anvende tekster fra arbejdslivet fx i et fagblad inden for hver deres 
interesseområde. Kursisten skal vise, at han/hun kan læse med udbytte, undersøge 
form og indhold samt kunne fremlægge på baggrund af et skriftligt produkt. Det 
anvendelsesorienterede aspekt tilgodeses ved den direkte kobling til intere sse og 
evt. mulige fremtidige profession. 

Læringsmål for forløbet er:  

 at kursisten kan definere et fagligt interesseområde og i samarbejde med 
læreren træffe valg om materiale 

 at kursisten kan anvende forskellige læsestrategier med henblik på at 
beskrive såvel makro- som mikrostruktur 

 at kursisten kan udarbejde nøgleord til at kunne fastholde analysen  

 at kursisten kan arbejde receptivt og produktivt med det faglige stof  

 at kursisten kan fremlægge analysen understøttet af et skriftligt element  

 at kursisten bliver bevidst om svagheder og styrker i fremlæggelsen.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Sproglig korrekthed og variation 

 Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse  

 Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende 

 Argumentation 

 Et danskfagligt sprog 
 

Materialer Artikler, baggrundsartikler og reportager fra relevante fagblade, eksempelvis 
fagbladet ”Spejlet” og artikler fra www.mestertidende.dk. 
Søg efter flere på: http://mediavejviseren.dk/blade/danske-fagblade.htm + 
App’en issuu. 
Teori om sagteksters undergenrer – herunder værktøjskasse til artikelanalyse.  

 
Tilrettelæggelse 
 

 
Arbejdet med de interessevalgte artikler indgår i et større forløb om sagtekster. 
Forud for dette forløb har kursisterne fået introduceret de forskellige typer af 
sagtekster. De har stiftet bekendtskab med forskellige tekstuddrag, og de har 
defineret, hvilke genrer og undergenrer der var tale om. Desuden har de arbejdet 
med genretræk, form og indhold på et par nyheder, baggrundsartikler og 
reportager. 
Forløbet tager udgangspunkt i, at kursisterne nu skal anvende den viden, de har 
opnået. Hver kursist definerer et fagligt interesseområde og udvælger i samarbejde 
med læreren en artikel fra et fagblad inden for området.  
Kursisterne arbejder individuelt med opgaven og skal bruge orienteringslæsning til 
at danne sig overblik over teksten, skimme artiklen for at finde afsende r og 
modtager og nærlæse for at besvare opgaven, som består af følgende elementer:  

 Præsentér artiklen 

http://www.mestertidende.dk/
http://mediavejviseren.dk/blade/danske-fagblade.htm
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 Bestem genren og undergenren 

 Redegør for kommunikationssituationen  

 Beskriv artiklens opbygning  

 Beskriv indholdet og anvend fx nyhedskriterier, nyhedstrekant, 

ekspertudtalelser, kilder, citater m.m.  

 Vurdér artiklens relevans for læseren.  

Kursisterne bruger nøgleord til at fastholde analysen og udarbejder e t skriftlig 
produkt fx en PowerPoint, Prezi, talekort eller andet, som skal understøtte 
fremlæggelsen. Forud for fremlæggelsen kan kursisten fx øve med en makker, 
således at der bliver mulighed for at forbedre og finpudse såvel ordvalg som 
pointer.  
 

Evaluering Fremlæggelsen og det skriftlige produkt danner udgangspunkt for en kort 

evaluerende samtale, hvor kursist og lærer diskuterer, hvor godt kursisten kom i 

mål i forhold til de opstillede læringsmål. Desuden reflekterer kursisterne over 

betydningen af, at der blev arbejdet med tekster inden for deres interesseområde.  

Næste forløb tager udgangspunkt i de argumenterende sagtekster.  
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 Niveau G – Argumenterende tekster 
Omfang 10-12 lektioner 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 tage stilling og argumentere for et synspunkt 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form. 
 
Overordnet læringsmål for kursisten er at forstå argumenterende sagteksters 
særlige genretræk og kunne redegøre for og gennemskue argumentationen i en 
tekst og ligeledes blive skarpere på egen argumentation i hverdagslivet og 
arbejdslivet. 
Læringsmål for forløbet er: 

 at kursisten kan forstå argumenterende sagteksters opbygning og særlige 
genretræk og herunder forstå forskellen mellem det beskrivende og 
argumenterende genreskema 

 at kursisten kan bruge en enkel kommunikationsmodel til at klarlægge 
teksters budskaber 

 at kursisten får kendskab til og kan bruge Toulmins argumentationsmodel til 
at undersøge argumentation i tale og i skrift  

 at kursisten kan udtrykke egen holdning i en bestemt genre.  
 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  
 

 De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster 

 Informerende genrer: fortællende, beskrivende og argumenterende 

 Argumentation 
 

Materialer Tekstuddrag med eksempler på informerende og argumenterende tekster.  
Korte og klare argumenter fra hverdagslivet (om madpakke, cykelhjelm, 
kondomer, komme sent hjem, have en slåbrokdag, pjækkedag, løbe et maraton 
m.m.). 
Kommentarfelter i forbindelse med debatstof fx dr.dk/nyheder/debat. 
Læserbreve - gerne lokale. 
Blogs/klummer fx Berlingske Blogs 

Tilrettelæggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forløbet tager udgangspunkt i tekster fra hverdagslivet og arbejdslivet. Ud fra 
tekstuddrag kategoriserer kursisterne de informerende og argumenterende tekster, 
og de definerer efterfølgende, hvilke ord og forbindere der gør forskellen. Der 
fokuseres på små argumenterende tekster som fx kommentarer på Facebook og i 
kommentarfelter på hjemmesider fx dr.dk/nyheder/debat.  
Toulmins argumentationsmodel introduceres , og kursisterne øver sig på at 
argumentere for en elevplads, SU i sommerferien mellem to uddannels er m.m. 
I grupper skal kursisterne undersøge påstand, belæg og hjemmel i små videoklip 
med interviews. Kursisterne udvælger videoklippene på YouTube ved at søge på 
”interview” og ”sider på dansk”. Der lyttes til flere klip, hvorefter hver gruppe 
vælger ét interview ud til fælles gennemgang på holdet, hvor de kommer med deres 
argumentationsanalyse og kommer med bud på, hvordan man også kunne have 
argumenteret for den sag.  
Med udgangspunkt i det argumenterende genreskema (problem, situation, løsning 
og evaluering af løsning) undersøges kompositionen og argumentationen i 
læserbrevet fx Jeg er ikke bare en halvmuggen leverpostejmad  af Nanna Silke Ploug fra 
Folkebladet Lemvig 
I fællesskab finder læreren og kursisterne relevante lokale læserbreve og 
undersøger kompositionen og argumentationen – gerne samme sag belyst fra flere 
sider. 
Kursisterne skriver en kort kommentar til skribenten, hvor de anvender deres 
viden om kommunikationssituation og argumentation. Kommentaren uploades og 
indgår i en tråd af kommentarer, som kommenteres af skribent og andre læsere.  

https://www.dr.dk/nyheder/debat
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Evaluering 

Bloggenren introduceres, og kursisterne bruger en kommunikationsmodel til at 
klarlægge teksternes budskab. Desuden er der særlig fokus på argumentation og 
sprog. En af bloggene vælges ud til at danne baggrund for en skriftlig opgave: 
Skriv et læserbrev som svar på bloggens budskab. Brug det argumenterende 
genreskema til at bygge din tekst op, og kom med 2-3 tydelige argumenter for din 
holdning.  
  
Opsummeringskort: 
Forklar Toulmins argumentationsmodel.  
Hvad består det argumenterende genreskema af? 
Skriv 3 argumenterende sætninger og angiv påstand, belæg og hjemmel.  
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 Niveau G – Eventyr 
Omfang 14-25 lektioner 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, 
samarbejde, diskussion og fremlæggelse 

 lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer  

 tage stilling og argumentere for et synspunkt 

 læse fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed  

 aflæse og forstå visuelle udtryksformer 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster  

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener 
kommunikationen, samt arbejdet med skriveprocessen fra idé til færdig 
tekst. 

Overordnet læringsmål er, at kursisten får kendskab til genren eventyr og kan 
anvende den viden i forbindelse med læsning og skrivning af genretypiske tekster. 
Desuden skal kursisten anvende 7 kompetencer som en indgang til at forstå 
hovedpersonen og de valg, denne træffer, og overføre dette til hverdagslivet på 
arbejdspladsen og på uddannelsen.  

Læringsmål for forløbet er: 

 at kursisten gennem sin oplæsning viser forståelse for teksten og viser 
tolkningsmuligheder 

 at kursisten bliver sikker i brugen af relevante danskfaglige redskaber i 
forhold til analyse af eventyr 

 at kursisten gennem skrivning og præsentationer anvender viden om genren 

 at kursisten kan bruge 7 kompetencer som en indgang til at forstå 
personerne (helt/modstander/hjælper) og de valg, de træffer, og kan 
overføre disse til hverdagslivet 

 at kursisten reflekterer over kompetencernes anvendelse og udarbejder en 
handleplan. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning og læsestrategier 

 Ord og betydning 

 Ordklasser  

 Informationssøgning – herunder ordbøger og opslagsværker 

 De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Aktiv lytning 

 Et danskfagligt sprog  

 Skriftsprog og talesprog 

 Sætning og dens led 
 

Der arbejdes med folke- og kunsteventyr samt deres historiske baggrund. Der 
lægges vægt på analysen af eventyr, opdragelsesaspektet, som findes i eventy r, og 
overgangen fra barn til voksen. H.C. Andersen og hans sproglige træk inddrages 
også i forløbet. 
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Forløbet tager sit udgangspunkt i 7 kompetencer med henblik på at gøre forløbet 
anvendelsesorienteret: Engagement, nysgerrighed, optimisme, selvkontrol, s ocial 
intelligens, taknemmelighed og vedholdenhed.  
Hver gang et eventyr er læst og analyseret, skal kursisterne undersøge, hvilke af de 
7 kompetencer hovedpersonen gør brug af, og hvilke af kompetencerne 
modstanderne mangler.  

 

Materialer Folkeeventyr og kunsteventyr med tydelige genretræk fx: 
Folkeeventyr: 

 Den Dejligste Rose 

 Gaverne 

 Mor Hulda 
Kunsteventyr: 

 Den Grimme Ælling 

 Den Standhaftige Tinsoldat (kan også ses på filmcentralen)  
Moderne eventyr: 

 Den Grumme Ælling eller Den Grimme Kælling (Det ene eventyr kan læses 
i undervisningen, og det andet kan benyttes til eksamen)  

 Den Lilla Møghætte (kan ses på DVD eller YouTube)  

 Hvordan det videre gik Den Grimme Ælling (film, Filmcentralen)  

 Kioskeventyr 

Tilrettelæggelse Før læsning: 
I grupper udarbejdes mindmaps over genren eventyr: Hvad ved kursisterne om 
eventyr? Hvilke eventyr kender de? Har de kendskab til genretræk? Komposition? 
osv. Her må kursisterne både tegne og skrive.  
Grupperne fremlægger deres mindmaps for klassen. Gruppernes mindmaps 
gemmes, da de skal bruges til evaluering:  
Hvad vidste kursisterne? Hvad har de lært?  
Kursisterne får udleveret et materiale/et kompendium til eventyranalyse, hvor 
blandt andet genretræk, kontrakt- og aktantmodellen, sprog og fortolkning indgår.  
Derefter holdes et lærerstyret oplæg om eventyr, hvor der lægges vægt på eventyrs 
historiske baggrund, opdragelses- og underholdningsaspektet samt overgangen fra 
barn til voksen. Her tales også om forskellen mellem folke- og kunsteventyr. 
Analysekompendiet gennemgås i fællesskab. 
De 7 kompetencer præsenteres. Fælles samtale om kompetencerne: Kursisterne 
definerer kompetencerne, hvorefter læreren tydeliggør for kursisterne, at heltene i 
eventyr gør brug af disse kompetencer, og modstanderne benytter dem ikke.  
Fælles samtale om, hvornår og hvordan kursisterne kan benytte kompetencerne på 
deres uddannelse og fremtidige arbejdsplads.  
Under læsning: 
Kursisterne får udleveret ”Den Dejligste Rose”, som de læser op i klassen, 
hvorefter det analyseres i fællesskab. 
Kursisterne får udleveret ”Gaverne”, som de læser op i klassen. De analyserer 
eventyret i grupper. Der samles op fælles.  
I oplæsningen arbejdes der med pauser, tempo, fraseringer og betoning.  
Skriftlig opgave: Kursisterne skal skrive en kort artikel om Brødrene Grimm. De 
kan finde oplysninger i bøger eller på internettet, og artiklen offentliggøres i form 
af en lille brochure eller faktablad.  
Kursisterne får udleveret ”Mor Hulda”, som de læser op i klassen. De analyserer 
eventyret i grupper. Der samles op fælles. 
Lærerstyret oplæg om H.C. Andersen, hans baggrund og sproglige træk samt deres 
funktion - her lægges vægt på rim, brugen af adjektiver, inversion, lydefterlignende 
ord, ironi og humor, ordspil samt landskabsbeskrivelser.   
”Den Standhaftige Tinsoldat” ses på Filmcentralen, hvorefter kursisterne 
analyserer den i grupper. Der samles op fælles.  
Kursisterne får udleveret ”Den Grimme Ælling”, som de læser og analyserer i 
grupper. Der samles op fælles. 
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Introduktion til moderne eventyr: ”Hvordan det videre gik Den Grimme Ælling” 
ses på Filmcentralen, hvorefter læreren læser Kioskeventyr højt. Fælles samtale om 
de moderne aspekter i de to eventyr.  
Kursisterne får udleveret ”Den Grimme Kælling” eller ”Den Grumme Ælling”, 
som de læser op i klassen. De analyserer eventyret i grupper, hvor de også skal 
sammenligne eventyret med ”Den Grimme Ælling”. Der samles op fælles og 
udarbejdes en liste over forskelle og ligheder.  
”Den Lilla Møghætte” ses på DVD/YouTube, hvorefter kursisterne analyserer den 
i grupper. Der samles op fælles. 

 

Evaluering Efter læsning: 
I grupper udarbejdes igen mindmaps over genren eventyr. Her må kursisterne igen 
både tegne og skrive. Grupperne fremlægger deres mindmaps for klassen, og 
sammenligner dem med de første mindmaps. Der kan fx anvendes MindMup som 
fælles it-redskab. 
Kursisterne reflekterer over deres egen brug af kompetencerne. Hvilke 
kompetencer gør de ofte brug af, og hvilke kompetencer bør de gøre brug af oftere 
på deres uddannelse? De nedskriver de kompetencer, som de vil fo rsøge at benytte 
oftere. Hertil udarbejder de en handleplan.  
Gennem fælles samtale og en skriftlig opgave reflekterer kursisterne over, hvilke 
kompetencer de bør benytte, næste gang de står i en svær situation.  
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 Niveau G – Noveller 
Omfang 18-25 lektioner 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, 
samarbejde, diskussion og fremlæggelse 

 lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer  

 tage stilling og argumentere for et synspunkt 

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikation og genre  

 læse fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed  

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

 indgå i dialog om form og indhold i (egne eller) andres  tekster 

 udnytte viden om normer for situation og genre.  

Overordnet læringsmål er, at kursisten får kendskab til novellegenren som en 
indgang til at forstå menneskers forskellige ageren og kan sætte dette i perspektiv 
til en arbejdsplads/en uddannelse.  

Læringsmål for forløbet er: 

 at kursisten gennem sin oplæsning viser forståelse for teksten og viser 
tolkningsmuligheder 

 at kursisten bliver sikker i brugen af relevante danskfaglige redskaber i 
forhold til novelleanalysen 

 at kursisten gennem fokus på personernes kompetencer og novellens 
konflikt forstår novellens budskab og forhold til verdenen udenfor  

 at kursisten gennem rollespil kan overføre viden om fiktive konflikter til 
hverdagens konflikter 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning og læsestrategier 

 Ord og betydning 

 De overordnede tekster, sagtekster og fiktionstekster  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Aktiv lytning 

 Et danskfagligt sprog 
 

Der arbejdes med traditionelle noveller, ungdomsnoveller og fantastiske noveller. 
Der lægges vægt på analysen af noveller samt kommunikation og konflikter.  
Forløbet tager sit udgangspunkt i 4 kompetencer med henblik på at gøre forløbet 
anvendelsesorienteret: Optimisme, selvkontrol, social intelligens og 
taknemmelighed. 
 

Materialer Forskellige noveller fx 
Traditionelle noveller: 

 En lille tur af Helle Helle 

 Vædderen af Cecil Bødker 
Ungdomsnoveller: 

 Hemmeligheder af Kim Fupz Aakeson 

 Veninder af Kim Fupz Aakeson 

 Veninder af Camilla Christensen 
Fantastiske noveller: 

 Drengen der gik over gevind af Peter Mouritzen 
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 Ispigen af Bent Haller 

 

Tilrettelæggelse Kursisterne får udleveret et materiale/et kompendium til novelleanalyse, hvor 
blandt andet genretræk, personkarakteristik, sprog, berettermodellen, fortolkning 
og perspektivering indgår.  
Derefter holdes et lærerstyret oplæg om noveller, hvor der lægges vægt på 
forholdet mellem personer i noveller og konfliktaspektet. Her tales også om 
forskellen mellem traditionelle noveller, moderne noveller og ungdomsnoveller.  
Analysekompendiet gennemgås i fællesskab. 
Kursisterne får udleveret ”En lille tur”, som de læser op i klassen, hvorefter den 
analyseres i fællesskab. Den næste novelle ”Hemmelighed” læses op i klassen, men 
behandles i grupper, hvor kursisterne bruger deres viden om genretræk og 
analysebegreber til at arbejde på egen hånd. Der samles op fælles, så der kan stilles 
spørgsmål. Novellerne ”Veninder” af Camilla Christensen og ”Ispigen” læses og 
analyseres i grupperne og samles op fælles.  
 
Hver gang en novelle er læst og analyseret, skal kursisterne gennem fælles samtale 
finde frem til konflikten i novellen og derefter tale om, hvordan konflikten kunne 
være undgået samt tale om, hvordan personerne ellers kunne have ageret.  
På baggrund af disse samtaler tales der også om verbal - og nonverbal 
kommunikation samt konstruktiv kritik, og om hvordan disse aspekter kan indgå 
på en arbejdsplads og uddannelse.  
Med udgangspunkt i nogle af novellernes konflikter udføres rollespil med 
hverdagslignende situationer, hvor kursisterne skal forsøge at afværge eller løse en 
konflikt. 
  
Kursisterne bliver inddelt i 6 grupper, og hver gruppe trækker en novelle 
(Vædderen, Veninder af Kim Fupz Aakeson og Drengen der gik over gevind kan 
trækkes), hvilket betyder, at hver novelle analyseres af to grupper. Når tekstern e er 
trukket, læser og analyserer hver gruppe deres tekst. Grupperne genfortæller deres 
noveller til klassen ud fra nøgleord og fremlægger deres analyser med belæg i 
teksten, hvor novellernes undergenrer også bestemmes.  
Efter fremlæggelsen skal grupperne modtage respons fra klassen, som er 
udarbejdet efter ”Sandwichmodellen”:  

1) Hvad var godt ved fremlæggelsen? 
2) Hvad kan forbedres? 
3) Hvad var det bedste ved fremlæggelsen? 
 

Der fokuseres desuden på ligheder og forskelle i de to fremlæggelser, der har 
samme tekst, og tolkningsmuligheder diskuteres og underbygges i teksterne.  

 

Evaluering Læreren har udarbejdet en Jeopardy fx på www.flipquiz.me. 

 
  

http://www.flipquiz.me/
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 Niveau G – Rap lyrik 

Omfang 20-25 lektioner 

 

Faglige mål 

 

Forløbets mål er, at kursisten kan 

 bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, 
samarbejde, diskussion og fremlæggelse 

 lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer  

 vælge sprogbrug, der passer til kommunikation og genre  

 tage stilling og argumentere for et synspunkt 

 læse fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed  

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster  

 anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt  

 udnytte viden om normer for stavning, grammatik, situation og genre  

 samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener 
kommunikationen, samt arbejdet med skriveprocessen fra idé til færdig 
tekst. 

Det overordnet læringsmål er, at kursisten får kendskab til genren lyrik som en 
udtryksmåde, der er særlig god til at få følelser og budskab frem ved hjælp af 
sprog og rytme.   

Læringsmål for forløbet er:  

 at kursisten får kendskab til genren lyrik  

 at kursisten bliver sikker i brugen af relevante danskfaglige redskaber i 
forhold til analyse af lyrik 

 at kursisten gennem skrivning og præsentationer anvender viden om 
genren 

 at kursisten kan bruge 7 kompetencer som en indgang til at forstå 
personerne og de valg, de træffer, og kan overføre disse til hverdagslivet  

 at kursisten reflekterer over kompetencernes anvendelse og udarbejder 
en handleplan. 

 

Indhold 

 

Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 

 Læsning 

 Skriftsprog og talesprog 

 Ord og betydning 

 Ordklasser  

 Skriveprocessen 

 Informationssøgning – herunder ordbøger og opslagsværker 

 De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Aktiv lytning 

 Et danskfagligt sprog  

 

Der arbejdes med raptekster og digte. Der lægges vægt på analysen af lyrik, valg i 

livet, samfundets forventninger, og hvordan man realiserer sine drømme og 

holder fast i sine positive valg, hvor især rapperne kan bruges som rollemodeller. 

Kursisterne får viden om rappernes og Tove Ditlevsens svære 

baggrundshistorier, men også den succes, som de har opnået ved hårdt arbejde 
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og engagement. 

Forløbet tager sit udgangspunkt i 7 kompetencer med henblik på at gøre forløbet 

anvendelsesorienteret: Engagement, nysgerrighed, optimisme, selvkontrol, social 

intelligens, taknemmelighed og vedholdenhed.  

 

Materialer Raptekster fx 

 Per Vers: Dum  

 Niarn: Før det er for sent 

 Suspekt: Proletar 

Digte fx 

 Tove Ditlevsen: Barndommens gade 

 Tove Ditlevsen: De evige tre 

 Piet Hein: Du skal plante et træ 

 

Tilrettelæggelse Kursisterne får udleveret materialer/et kompendium til lyrikanalyse, hvor blandt 

andet genre, episke og lyriske digte, indhold, form, sprog, fortolkning og 

perspektivering indgår.  

Derefter holdes et lærerstyret oplæg om lyrik, hvor der lægges vægt på rim og 

billedsprog. Og der gives små tekstuddrag, hvor kursisterne skal identificere 

genren og genretræk. 

Analysekompendiet gennemgås i fællesskab.  

Kursisterne får udleveret ”Dum”, den læses højt, hvorefter musikvideoen ses og 

høres på YouTube. Efterfølgende analyseres den i fællesskab. 

I grupper skal kursisterne finde oplysninger om Suspekt og Niarns  

baggrundshistorier, hvorefter de skal fremlægge for resten af klassen. Der 

udarbejdes efterfølgende en kort artikel om rapperne ved hjælp af fællesskrivning 

(genreskrivning). 

 

Kursisterne får udleveret ”Proletar”, ”Før det er for sent” og ”Du skal plante et 

træ”. Alle tekster læses, hvorefter musikvideoerne ses og høres på YouTube. 

Efterfølgende analyseres de i grupper, og der samles op fælles.  

 

Skriftlig opgave: Kursisterne skal skrive en kort informerende artikel om Tove 

Ditlevsen. De kan finde oplysninger i bøger eller på internettet. Artiklen 

offentliggøres i en vægavis. 

 

Kursisterne får nu udleveret ”De evige tre” og ”Barndommens gade”, som de 

læser og analyserer i grupper. De skal bruge de informationer, de undersøgte om 

forfatteren, til at perspektivere teksterne. Ligeledes skal de knytte de 7 

kompetencer til digtene. 

 

Individuelt finder kursisterne et digt eller en raptekst, som betyder noget for 

dem. De skal fremlægge teksten for resten af klassen og argumentere for deres 

valg af tekst. 

Skriftlig opgave: Individuelt sætter kursisterne faglige og personlige mål for 

deres fremtid, hvortil de udarbejder en handleplan. Målene har sammenhæng 

med de 7 kompetencer. 
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Evaluering 

I mindre grupper (samskrivning) skriver kursisterne selv et digt, hvor læreren har 

opstillet nogle faglige benspænd (fx rim- eller prosadigt, antal strofer, krav til 

brug af sproglige billeder, omhandle et valg eller en succes, episk eller lyrisk 

m.m.). 

 

 

Læreren har udarbejdet en Jeopardy over faglige begreber og viden fra a rbejdet 

med genren lyrik fx på www.flipquiz.me. 

 

Refleksionskort: 

Hvilken ny viden har jeg fået om genren lyrik?  

Hvad ved jeg nu om Suspekt og Niarn? 

Hvad tager jeg med mig fra forløbet? 

 

 
  

http://www.flipquiz.me/
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 Niveau G – Roman – helte 
Omfang 8-20 lektioner, alt efter valg af materiale og tilrettelæggelse.  

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters form og indhold  

 læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende 
hastighed 

 læse egne og andres tekster op, så det væsentlige træder frem.  
 

Overordnet læringsmål er, at kursisten gennem arbejdet med romanen kan 
karakterisere helten/antihelten og sætte ord på, hvordan denne skabes af det 
miljø, de relationer, det sprog og de begivenheder, han/hun er en del af, samt 
være i stand til at kunne perspektivere de egenskaber til hverdagslivet og 
arbejdslivet. 
Læringsmål for forløbet er: 

 at kursisten gennem sin oplæsning viser forståelse for teksten og viser 
tolkningsmuligheder 

 at kursisten bliver sikker i brugen af relevante danskfaglige redskaber i 
forhold til analyse og fortolkning af en roman 

 at kursisten gennem fokus på personernes kompetencer og tekstens 
konflikter forstår værkets budskab og forhold til verdenen udenfor.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Læsning og læsestrategier 

 Et værk 

 Et danskfagligt sprog 
 

Materialer En roman med en helt eller en antihelt som hovedperson fx 

 Antboy af Kenneth Bøgh Andersen 

 Det kommer til at ske af Lone Aburas 

 Krimier med heltinder som Dicte Svendsen af Elsebeth  Egholm 

 

Tilrettelæggelse Før læsning:  
Her arbejdes med kursisternes forforståelse:  
Hvilke forventninger giver fx titlen, forfatteren og omslaget?  
Lav en brainstorming over begrebet helt og antihelt, supplér med 
informationssøgning.  
Brug en fælles væg fx Padlet eller Lino.it til ideer og def initioner, så alles bidrag 
er synlige. 
Under læsning:  
Der startes med fælles oplæsning, så alle kommer godt i gang. Der diskuteres, 
hvordan personer og steder introduceres. Der arbejdes med betoninger og 
pauser, så det vigtige træder frem. Efterfølgende læses romanen i grupper og 
også individuelt hjemme. Kursisterne skal have særlig fokus på helten/antihelten 
– være detektiver og følge personen: Hvad får vi at vide – direkte og indirekte 
(karakteristik)? Hvor færdes hun (sted)? Hvilke relationer indgår hun  i? Hvordan 
kommunikerer hun med omverdenen (sprog)? Hvilke begivenheder er hun en del 
af, og hvordan takler hun dem? Hvilke særlige egenskaber har hun, og forandrer 
hun sig? Det noteres, hvilke kompetencer hovedpersonen har eller mangler. De 7 
kompetencer inddrages: Engagement, nysgerrighed, optimisme, selvkontrol, 
social intelligens, taknemmelighed og vedholdenhed.  
De danskfaglige analysebegreber kobles på iagttagelserne. De mange iagttagelser 
og diskussioner sammenfattes i en fortolkning med fokus på, hvad gør helten i 
denne roman til en helt eller en antihelt. Undervejs skrives der på den fælles væg 
og definitionerne fra før læsning inddrages.  
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Efter læsning:  
Kursisterne ser videoen Behov for helte fra Køge Museum og sætter oplysningerne i 
perspektiv til arbejdet med værket. 
Kursisterne læser i fællesskab artiklen Vi er ALLE helte. Kursisterne arbejder 
med at finde frem til hovedsynspunkterne i teksten ved hjælp af nøgleord. 
Synspunkterne sammenholdes med definitioner og begreber fra arbejdet med 
værket. Heltebegrebet sættes i forhold til hverdagslivet og arbejdslivet – er det 
relevant, og i hvilken grad kan vi bruge det?  
Hver kursist besvarer spørgsmålet sidst i artiklen:  
  
Kan du pege på én, der fortjener heltestatus i dag? 

 
 
Evaluering 

 
Dobbelt cirkler (CL) med danskfaglige begreber og udarbejdelse af faglige 
spørgsmål, som samler op på forløbet og anvendes i en Kahoot.  
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 Niveau F – Skriveproces med interview  

Omfang 4-6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 lytte aktivt og forholde sig til mundtlige udsagn 

 demonstrere viden om skriftsprog og talesprog 

 anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt 
normer for retskrivning og grammatik 

 arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Skriftsprog og talesprog 

 Sprog og stil 

 Skriveprocessen 

 Sagtekster 

 Kommunikationssituationen. 
Der fokuseres på skriveproces og forskellige interviewgenrer.  

Materialer Forskellige typer interviews læses af alle. 
Baggrundsmateriale om interviewgenren, for eksempel fra internettet. 

Tilrettelæggelse Der arbejdes individuelt eller i par. 

 Forløbet kan starte med tænkeskrivning om et givet emne, for eksempel 
skoleminder 

 Der laves spørgsmål til brug i et interview på baggrund af tænkeskrivningen 

 Gennemgang af spørgeteknik, åbne og lukkede spørgsmål  

 Interviewet gennemføres som pararbejde 

 Gennemgang af kommunikationsmodel 

 Individuel redigering af interviewet 

 De færdige interviews samles i hæfte og læses af alle 

 Hvert interview får respons, og skribenten redegør for og begrunder den 
anvendte interviewmåde. 

Der arbejdes med fasebevidsthed i forbindelse med det skriftlige produkt, her 
interview til en avis: Hvilken skrivefase er jeg i  (finde, fokusere, forme, formulere, 
forbedre)? Kritik og respons tilpasses den aktuelle fase. 
Skriveforløbet kan bestå af  

 Individuel tænkeskrivning over et givet emne (finde og finde på)  

 Udformning af interviewspørgsmål (finde) 

 Udføre interviewet 

 Fastlægge fokus: Hvad vil jeg skrive om, hvad kan bruges, hvad er hensigten 
(fokusere) 

 Bestemme form og opbygning af interviewet (forme)  

 Skrive udkast til interviewartiklen (formulere)  

 Redigere, ændre, vælge fra, tilføje: sammenhæng, afsnit, sprog, tegn, 
overskrift, layout (forbedre) 

 Alle læser 4 interviewartikler med respons for øje  

 Undervejs kan læses eksempler på forskellige interviewgenrer:  eks -
pertinterview, portrætinterview, meningsinterview. Der opstilles krav til et 
godt interview. 

Evaluering Mundtlig evaluering med fokus på skriveprocessens faser. Blev interviewet mon 
bedre, fordi emnet var forberedt gennem tænkeskrivning?  
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 Niveau F – Nyheder  

Omfang 6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 redegøre for teksters genre, indhold og form      

 demonstrere viden om skriftsprog og talesprog  

 anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt 
normer for retskrivning og grammatik  

 arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst 

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster  

 bruge et danskfagligt sprog som basis for faglig tænkning.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Retskrivning og grammatik  

 Sprog og stil 

 Skriveprocessen 

 Sagtekster 

 Kommunikationssituationen 

 Et danskfagligt sprog 
Fokus er nyheder og skriveproces.  
Forløbet kan udbygges med interviews, nyhedsartikler og andre journa listiske 
genrer fra aviser, tv, netaviser eller avisers hjemmeside.  

Materialer Der er materiale at finde i alle aviser, netaviser, på tv og på www.aiu.dk. Avisernes 
hjemmesider giver oplysninger om avisens historie, målgrupper og etiske 
retningslinjer. 

Tilrettelæggelse Forløbet kan tilrettelægges i 3 faser:  

 Læreren læser en ”god historie” – skabelsesberetningen, Prinsessen på Ærten 
eller lignende. Derefter omdeles historien omskrevet til nyhedsartikel. (En 
klassiker er netop skabelsesberetningen, som Eva Tverskov har omskrevet).  

 Undersøgelse: Hvad er der gjort for at omskabe historien til nyhedsartikel? 

 Gruppearbejde: Lav en omskrivning af en fiktionstekst eller et film klip med 
en øjenvidneskildring (fiktionstrekanten) og en nyhedsartikel 
(nyhedstrekanten). 

Forslag til udbygning af forløbet: 

 Introduktion af nyhedskriterierne og etiske retningslinjer for journali stik 

 Disse kriterier anvendes til at ”opspore” en nyhed og formulere en 
nyhedsartikel med stof fra skolen eller lokalområdet.  

Evaluering Nyhedsartiklerne hænges op på opslagstavlen i lokalet, i kantinen eller på stedets 
fælles opslagstavle. 

  

http://www.aiu.dk/
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 Niveau F, E og D – Læsehastighedstræning 

Omfang  

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og pas sende 
hastighed 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: 

 Læsning og læsestrategier 
Kursistens læsehastighed testes, og der arbejdes målrettet med at øge 
læsehastigheden både i undervisningen og hjemme (”kondiøvelser”).  
Hver gang en ny tekst skal læses, tales der om, hvad læseformåle t er, og hvordan 
man bedst griber læsningen an.  

Materialer Der findes flere lærebogssystemer til et målrettet arbejde med læsetræning. Det er 
også muligt selv at lave opgaver og bruge de tekster, kursi sterne skal læse.  

Tilrettelæggelse En simpel fremgangsmåde, som introducerer og fastholder gode læsevaner hos 
både kursist og lærer: 

 Test af læsehastighed 

 Kortlægning af læsevaner og opgør med uvaner  

 Introduktion af fartkort og ”kondiøvelser”:  

 5+5+5-træning med fartkort: 5 minutter normallæsning, 5 minutter 
hurtiglæsning, 5 minutter normallæsning udføres dagligt  

 ”Langkøring”: sammenhængende læsning 1 time i træk. En bogkasse til 
kursisterne til dette formål er guld værd. 

Introduktion til læsningens 3 faser:  
1) Førlæsning: Man ”bladrer og snuser” i teksten, kigger på titel, ind-
holdsfortegnelse, læser overskrifter og taler om forventninger til tek sten, 
forforståelse, hvad man kan forbinde emnet med fra sit eget liv, tidligere læsning 
osv. Læreren angiver læseformålet.  
2) Læsning: Der instrueres i forskellige læsestrategier:  

 Scanning 

 Skimning 

 Orienteringslæsning   

 Studielæsning   
3) Efterlæsning: Efterbearbejdning i tanker, tale og på skrift, renskrift af noter, 
materialet sættes i mappen (mappeorden) osv.  

Evaluering Der indlægges læsetest flere gange i undervisningen, og kursisten fører dagbog 
over sin læsning: Hvor meget, hvor længe, hvor hurtigt osv.  
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  Niveau F, E og D – Brug af PowerPoint i fremlæggelser   

Omfang 4 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 udtrykke sig forståeligt, klart og hensigtsmæssigt med bevidsthed om 
forskellige mundtlige genrer 

 demonstrere viden om skriftsprog og talesprog 

 anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt 
normer for retskrivning og grammatik 

 arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst  

 indgå i dialog om form og indhold i egne og andres tekster.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Skriftsprog og talesprog 

 Retskrivning og grammatik 

 Sprog og stil 

 Skriveprocessen 

 Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Kommunikationssituationen 
I forbindelse med undervisningen udvælges stofområder, som egner sig til 
præsentation med PowerPoint. Kursisterne præsenteres for programmet og 
arbejder dernæst med at omsætte deres oplæg til præsentationsstøttende dias. 

Materialer PowerPoint9 

Tilrettelæggelse  Introduktion til PowerPoint. Det er hensigtsmæssigt at gøre arbej det så 
enkelt som muligt. Man kan på forhånd stille et layout til rådighed for 
kursisterne, som de kan sætte deres præsentationer ind i  

 Diskussion af virkemidler: Hvilke virker godt, og hvad skal man undgå?  

 Arbejde med programmet – gerne i grupper 

 Fremvisning af resultatet.  

Evaluering Argumenterende afstemning om den bedste præsentation. 

  

                                                      

 

 
9
 Se andre præsentationsmuligheder: It i fagene 

http://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/inspiration-til-undervisningen
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 Niveau E – Folkeeventyr og -viser   

Omfang 8-10 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk 
og kulturelt perspektiv  

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til ana lyse og 
fortolkning af sagtekster og fiktionstekster  

 skrive med viden om sproglige normer for korrekthed samt tilret telægge 
en skriveproces fra idé til produkt 

 præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige eller skriftlige 
produkt, herunder genre, formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af 
virkemidler og udtryksform 

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til ana lyse og 
fortolkning af fiktionstekster. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: 

 Danske fiktionstekster før 1870 

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Sprog  

 Begreber og metoder af betydning for skriveproces og det skrift lige 
produkt 

 Analysebegreber 

 Ordbøger og opslagsværker 
Der arbejdes med folkeeventyrets og folkevisens historie og fremstillingsform 
og middelalderens virkelighedsforståelse.  

Materialer Folkeeventyr, for eksempel Kong Lindorm, Klokkeblomst, Mor Hulda 
Folkeviser, for eksempel Ebbe Skammelsøn, Agnete og Havmanden  

Tilrettelæggelse  Et eventyr læses højt, og dets mundtlighed anskueliggøres ved at tre 
kursister på skift genfortæller det; kun den ene har hørt oplæsningen. 
Diskussion: Hvordan ændrer historien sig? 

 Eventyrets genretræk undersøges i fællesskab og en eller flere 
aktantmodeller tegnes på tavlen 

 Historie og teori om eventyr og folkeviser præsenteres  

 I arbejdet med teksterne fortæller kursisterne eventyrene højt for 
hinanden. Aktantmodel og andre analyseredskaber bruges for at forstå, 
hvad eventyrene egentlig drejer sig om 

 En ældre udgave af Kong Lindorm indeholder gamle ord og knudrede 
sætninger. Eventyret kan individuelt omskrives til nutidigt sprog; 
sætningsbygning, ordvalg, tegnsætning mv. diskuteres 

 Der læses et par folkeviser; fremstillingsform og tema perspekti veres til 
eventyrene. 

Evaluering En samtale om, hvilke temaer/konflikter der i dag kunne gøres til genstand 
for folkeeventyr/-viser. Før samtalen får kursisterne fem minutter til 
tænkeskrivning. Kursisterne skriver et eventyr.  
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 Niveau E – Novellen  
Omfang 6-9 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og 
kulturelt perspektiv 

 læse hurtigt og sikkert med kendskab til forskellige læsestrategier  

 dokumentere kendskab til sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende 
grundlæggende grammatisk terminologi  

 præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige eller skriftlige produkt, 
herunder genre, formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af vir kemidler og 
udtryksform 

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og fortolkning af 
fiktionstekster 

 skrive med viden om sproglige normer for korrekthed samt tilrettelægge en 
skriveproces fra idé til produkt. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Sprog 

 Danske fiktionstekster 1870-1970 og efter 1970 

 Analysebegreber 

 Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og 
mundtlige oplæg 

 Ordbøger og opslagsværker. 
Der arbejdes med novellens genretræk og analyse af fiktionstekster. Tænkeskrivning 
anvendes for at kvalificere fælles diskussioner, og udvalgte dele af analysen kan laves 
skriftligt.  

Materialer For eksempel Herman Bang: Den sidste balkjole (1887), Martin A Hansen: Frederiks 
oprør (1935), Jakob Ejersbo: Blomster (2000) 

Tilrettelæg-
gelse 

Tekstanalysen består af tre faser:  

 Ind i teksten: Her arbejdes med kursisternes forforståelse, indlevelse i tek sten og 
forståelses- og undrespørgsmål. Titlen kan gøres til genstand for associationer; den 
varme stol kan åbne for indlevelse; kursisterne kan lave spørgsmål til teksten  

 Inde i teksten: Her arbejdes med udvalgte analyseopgaver og meddigtningsopgaver. 
Tekstens vendepunkter undersøges for at afdække kompositionen. Synsvinklens  
betydning undersøges ved at lave synsvinkelskift. At skrive en slutning på historien 
kan åbne op for tolkning. Sproglige opgaver kan pege på specielle virkemidler og 
udtryksformer. De mange iagttagelser og diskussioner sammenfattes i en 
fortolkning 

 Ud af teksten: Tekstens erfarings- og forståelsesmønstre perspektiveres til 
kursisternes verden, til den historiske tid og til andre tekster, både sag tekster og 
fiktionstekster. Der kan laves forskellige opgaver til informationssøgning på 
internettet. 

Evaluering Sammenligning af novellerne: Genretræk, ligheder og forskelle i indhold og form. Der 
kan perspektiveres til folkeviser og folkeeventyr.  
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  Niveau E – Værklæsning 

Omfang 6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere 
og redegøre mundtligt og skriftligt for det væsentlige i en læst, set eller hørt 
tekst  

 læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et histo risk og 
kulturelt perspektiv  

 aflæse og forstå trykte og elektronisk formidlede tekster i forskel lige genrer 

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og 
fortolkning af fiktionstekster. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Et fælles fiktionsværk 

 Analysebegreber 

 It 
Romanen analyseres, fortolkes og perspektiveres.  

Materialer For eksempel Simon Fruelund: Borgerligt tusmørke (2004). Internetsøgning på 
forfatteren (data, anmeldelser og interview), titlen ( se DMI’s hjemmeside), og på 
Dante og Den Guddommelige Komedie. 

Tilrettelæggelse  Romanen læses hjemme i fuld udstrækning. Kursisterne vælger til oplæsning 
hver et afsnit, som vedkommende finder godt, relevant, sjovt eller sørgeligt, 
og begrunder deres valg 

 Hver kursist læser sit afsnit op og kommenterer, hvorfor vedkommende har 
valgt dette stykke.  Hvorfor virker det sådan? Undersøgelse af sprog og stil  

 Overblik over romanens opbygning og de enkelte hovedafsnits overordnede 
indhold 

 Diskussion: Hvordan kan vi karakterisere beboerne i de 2 boligområder? 
Hvilke relationer har de til hinanden (krydsklipning)? Hvilken funktion har 
det mellemste afsnit?  

 Baggrundsoplysninger fra internettet 

 Perspektivering til Den Guddommelige Komedie. Hvilket billede tegner 
Fruelund af Danmark? Og hvorfor er titlen Borgerligt tusmørke? 

 Genren angives som ”roman” – diskussion af genren. Genretræk? 

Evaluering Mundtlig evaluering: Afstemning før og efter analysearbejdet: Er det en god bog?  
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 Niveau D – Lyrik: 3 efterårsdigte 

Omfang 6 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 lytte aktivt og være i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskus sion og 
debat 

 bruge skriftsproget korrekt, varieret og personligt samt gennemføre en 
skriveproces fra idé til færdigt produkt 

 læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og 
kulturelt perspektiv samt inddrage sproglige og stilisti ske iagttagelser 

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og 
fortolkning af fiktionstekster (lyrik).  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: 

 Begreber og metoder af betydning for skriveproces og skriftlige produkter 

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Danske lyriske tekster 1870-1970 

 Analysebegreber. 
Lyrikken som genre med vægt på det stemningsskabende er i fokus.  

Materialer For eksempel: Alex Garff: Septembers himmel er så blå (1949), Cecil Bødker: Høj 
September (1956), Uffe Harder: Bellevue september (1964).  
Opslagsværk om litterære genrer og perioder. 

Tilrettelæggelse Undervisning med indslag af mere selvstændige arbejdsformer  

 Forløbet kan starte med tænkeskrivning – associationer på temaerne 
”september” og ”efterår” og en diskussion af, hvilken stemning de to 
begreber forbindes med. Her anvendes/indøves skriveteknikkerne 
hurtigskrivning (individuel), brainstorming (fælles), liste og mindmap 
(pararbejde) 

 ”Septembers himmel” kan synges eller afspilles; de øvrige digte læ ses op 

 De sproglige virkemidler i hvert af digtene undersøges med henblik på det 
stemningsskabende. Også metrik indgår i undersøgelsen  

 Digtene analyseres, sammenlignes og perspektiveres  

 Opslagsværk anvendes, hvor det er relevant.  

Evaluering Mundtlig evaluering efter forløbet. 
Forløbet kan udvides med, at kursisterne selv skriver og afleverer et digt. 
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 Niveau D – Journalistisk genre: interview 

Omfang 5-7 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 udtrykke sig præcist og varieret og tilpasset kommunikationssituationen såvel 
mundtligt som skriftligt 

 bruge skriftsproget korrekt, varieret og personligt samt gennemføre en 
skriveproces fra idé til færdigt produkt 

 præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige og skrift lige 
produkt, herunder genre, formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af 
virkemidler og udtryksform 

 aflæse og forstå trykte og elektroniske medietekster og vurdere dem som en 
del af en kommunikationssituation. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og 
mundtlige oplæg 

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Grammatik og sprogrigtighed 

 Journalistiske genrer, trykte og elektroniske 

 Visuelle og auditive kommunikationsformer 

 Analysebegreber. 
Der arbejdes med interviewet som journalistisk genre. I forløbet lægges vægt  på at 
integrere fagets receptive og produktive dimension. Der er fokus på det mundtlige. 
Sproglige udtryksformer og deres virkning er genstand for analyse, karakteristik og 
beskrivelse i læste, sete og selvproducerede tekster. 

Materialer Klip fra interviews på tv – meningsinterview, ekspertinterview, vox pop-interview 
– og interviewgenrer fra avisen. 
Danskfagligt baggrundsstof fra relevante internetsider og fagbøger.  

Tilrettelæggelse Der arbejdes individuelt, i par og i plenum.  

 Det trykte interview sammenlignes med det filmede interview. Hvilken 
betydning har mediet for formidlingen af interviewet?  

 Forskellige måder at interviewe på: spørgeteknikker, kropssprog og 
kameravinkler kan diskuteres. De læste og sete interviews demonstrerer 
samlet forskellige interviewgenrer: ekspertinterview, portrætinterview, 
meningsinterview og vox pop-interview 

 I plenum formuleres, hvilke krav der kan stilles til et godt inter view. 
Forløbet kan afsluttes med, at kursisten afleverer et skriftligt produkt; det kan 
være spørgsmål til et planlagt interview eller et gennemført in terview. Produktet 
kan indeholde en beskrivelse af interviewsituationen.  

Evaluering Læreren evaluerer de skriftlige produkter.  
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 Niveau D – Tværfagligt arbejde om bæredygtig udvikling 

Omfang 5 timer 

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 udtrykke sig præcist og varieret og tilpasset kommunikationssituationen såvel 
mundtligt som skriftligt 

 lytte aktivt og være i stand til at indgå i samtale, samarbejde, diskus sion og 
debat 

 læse hurtigt og sikkert og anvende forskellige læsestrategier  

 agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere 
og redegøre mundtligt og skriftligt for det væsentlige i en læst, set eller hørt 
tekst  

 bruge skriftsproget korrekt, varieret og personligt samt gennemføre en 
skriveproces fra idé til færdigt produkt 

 præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige og skrift lige 
produkt, herunder genre, formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af 
virkemidler og udtryksform 

 aflæse og forstå trykte og elektroniske medietekster  og vurdere dem som en 
del af en kommunikationssituation. 

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Begreber og metoder af betydning for skriveproces og skriftlige produkter  

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Sprog og argumentation 

 Journalistiske genrer, trykte og elektroniske 

 Visuelle og auditive kommunikationsformer.  
Nogle kursister arbejder i samfundsfag med emnet ”bæredygtig udvik ling” og vil 
gerne formidle deres viden til resten af skolen. Dansk bidrager med 
formidlingsdelen: Skrivning af artikler med respekt for genrenormer og 
retskrivning.  

Materialer Samfundsfaglige materialer om bæredygtig udvikling fra bøger og fra internettet. 

Tilrettelæggelse Om muligt arbejder fagene sammen i hele forløbet. Ellers kan samfunds-
fagstimerne bruges til indhøstning af viden; danskfaget tager sig af for midlingen. 
Som faglig ballast har kursisterne i dansk arbejdet med læserbreve og artik ler: 
Nyhedsartikler og introducerende artikler, kendt fra almenkul turelle tidsskrifter 
som Samvirke, Ud og Se mv. Retskrivningsnormer er på dette niveau kendt stof – 
nu skal denne viden stå sin prøve!10 

Evaluering Artiklerne bedømmes af både samfundsfagslæreren, der tager sig af det faglige 
indhold, og dansklæreren, der ser på genre, sprog, sammenhæng og retskrivning. 
Endelig formidles denne viden til resten af skolen – for eksempel som en avis, 
hvortil der kan linkes fra skolens hjemmeside.  

  

                                                      

 

 
10

 Se mere: Bæredygtig udvikling 

http://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/inspiration-til-undervisningen
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 Niveau D – Elektroniske tekster 

Varighed 10-15 lektioner – forløbet kan spredes ud og bruges løbende sammen med læsning 
af tekster, eller det kan bruges samlet.  

Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan 

 aflæse og forstå trykte og elektroniske medietekster og vurdere dem som 
en del af en kommunikationssituation 

 præsentere og indgå i dialog om eget og andres mundtlige og skriftlige 
produkt, herunder genre, formål, målgruppe, indhold, sprog, valg af 
virkemidler og udtryksform 

 tilegne sig og anvende et danskfagligt begrebsapparat til analyse og  
fortolkning af sagtekster og fiktionstekster.  

Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof:  

 Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer 

 Journalistiske genrer, trykte og elektroniske  

 Visuelle og auditive kommunikationsformer  

 Analysebegreber. 
 
Definition:  
Elektroniske tekster er født elektroniske. De udgør mange genrer.  Deres 
fællesnævner er den levende tekst – i en mere lukket form i kort- og reklamefilm 
og i en åben form på hjemmesider med blogs og interaktivitet i form af links, 
video, reklamer mv. 

Materialer For eksempel: 
Sms – brug kursisternes egne eller producer selv nogle oplagte . 
Blog – vælg fra forskellige hjemmesider, forskellige typer og emner . 
Dokumentar – vælg fra forskellige tv-kanaler og avisernes hjemmesider.  
Debatprogrammer – fra forskellige kanaler, til forskellige modtagergrupper.  
Kortfilm – mange muligheder på EMU, men også flere steder på nettet og  fra 
forlag. 
Musikvideoer. 
Trykte tekster til sammenligning og perspektivering.  
Reklamefilm – findes på produkternes hjemmesider og i reklameblokke på tv. 

Tilrettelæggelse Et undervisningsforløb kan tage udgangspunkt i sms – undersøg sproget, arbejd 
med tale- og skriftsprog. Skriv sms’er om til skriftsprog. Undersøg smileykoder 
og tekstkoder – hvad bruger kursisterne selv? Omskriv alm skriftsprog til 
tekstkoder: Hvordan tager man hensyn til modtageren? 
Gennem faglige læsestrategier kan man kvalificere kursisternes søgning på nettet – 
finde relevante sites, finde relevante informationer, undersøge links, som fører 
videre, og alligevel holde fokus. Kursisterne skal lære at  vurdere kvaliteten – er det 
en pålidelig kilde? Brug forskellige kilder såsom avisernes hjemmesider, offentlige 
instansers hjemmesider, men også privatpersoners hjemmesider.  
Tag dernæst fat i genren blog, som er født elektronisk og kun findes i den form. 
Man kan kalde blogs for en elektronisk dagbog, men dog et sted, man inviterer 
andre ind, samtidig med, at man er bevidst om, at andre kigger med. Det er her, 
man opdaterer sine læsere. Gennemgå genren med særlig fokus på kompositionen, 
sproget og muligheden for interaktivitet  som fx at svare i bloggen, skrive videre, 
kommentere.  
Følg det sproglige fokus i en ny genre: debatprogrammer. Vælg 
debatprogrammer fra forskellige tv-kanaler til forskellige målgrupper. Vælg korte 
uddrag fra forskellige dage: Undersøg indledningen og sproget her. Tag derefter 
fat i interviewene: Hvordan er spørgsmålene bygget op, hvordan svares der i 
forhold til det spurgte. Hvad er journalistens rolle? Hvordan agerer 
gæsten/gæsterne? Hvilke virkemidler bruges – kameravinkler, close up, en 
genkendelig jingle mv. Diskutér på holdet: Hvad karakteriserer et godt 
debatprogram? Hvad kunne få flere unge til at se debatprogrammer?  
Dokumentargenren kan anskues ud fra to centrale begreber: Den observerende 
dokumentar og den kritisk undersøgende dokumentar.  
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Den observerende dokumentar er som nyhederne forpligtet på fakta, og 
journalister og filmhold er "fluer på væggen" og griber ikke ind i begivenhedernes 
gang. Brug uddrag af forskellige udsendelser til at anskueliggøre det.  
Den kritisk undersøgende dokumentar vil afsløre fx fup og fusk. Brug udsendelser 
som Kontant og Operation X. Arbejd med journalistens rolle, og find eksempler 
på, hvor faktakoder og fiktionskoder bliver blandet. 
Nogle programmer blander fiktions- og faktakoder. Det er programmer som 
Station 2, Krimizonen, Alarm 112, Nye hvide Verden og Redningskvinder. Lad 
kursisterne finde eksempler på fakta i form af autentiske mennesker og lokaliteter. 
Men lad dem også undersøge, hvordan der skabes stemning ved hjælp af klip, lys 
og lyd, og giv dem bevidsthed om, at dokumentar ikke er lig med virkelighed:  Der 
er altid en tilrettelægger bag, som vælger, hvilken historie der skal vises. 
Genren kortfilm og novellefilm har mange fælles træk med noveller i trykt form. 
De to genrer kan undersøges ud fra centrale redskaber i forbindelse med 
dramaturgi og filmiske virkemidler. Filmene kan ses i flere tempi. Arbejd evt. først 
med dramaturgiske virkemidler såsom tid, personer, mål, forhindringer og pointe. 
Derefter kan filmene ses igen, og kursisterne kan undersøge de filmiske 
virkemidler såsom billedbeskæring, perspektiv, brug af lyd og lys, rekvisitter. 
Undersøgelserne resulterer i en samlet analyse og fortolkning af filmen(ene). 
Kursisterne kan evt. lave en mundtlig anmeldelse a la Troldspejlet. Det er også en 
oplagt mulighed at sammenholde det sete med noget læst, og undersøge på hvilken 
måde de to medier adskiller sig. 
Reklamefilm og musikvideoer er også født elektroniske og har mange fælles træk 
med kortfilm og novellefilm. Musikvideoer har det helt særlige, at de altid har en 
trykt pendant. Her er det oplagt at sammenligne musikvideoen med teksten i en 
trykt udgave og undersøge: 
Hvordan omsættes lyrikken til et nyt medie? Hvad sker der? 
Kommer der nye fortolkningsmuligheder, nye billeder?  
Hvilke styrker har den trykte tekst og den elektroniske udgave?  
 
Forløbet lægger op til, at der løbende arbejdes med både den trykte tekst og den 
elektroniske. Hvis forløbet læses sammenhængende, kan det afrundes med en 
opsamling på forskelle og ligheder mellem genrerne i trykt og elektronisk form.  

Evaluering 3-2-1-modellen11 som afsluttende evaluering. 
Undervejs bruges hurtige evalueringspunkter som 2 stjerner og 1 ønske, 
refleksionskort og begrebstjek. 

 
  

                                                      

 

 
11

 Vejledning om målstyring og evaluering – i teori og praksis 

http://www.uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/inspiration-til-undervisningen
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Forsideillustration 
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”Træets rod er sproget, som fortsætter op gennem stammen og ud i alle grenene. Sproget går igen i 
alt, hvad vi arbejder med i danskundervisningen. Det lyder på den ene side enkelt og lige til – på den 
anden side er det stort og omfattende.  

Stammen er alt det, man gør i danskundervisningen, når man bruger sproget, og der kommer no get 
ud af det. 

Kronen med alle grenene er det, man undersøger og bearbejder i danskundervisningen.”  

 
 


