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De ti dogmer

Dogme 1

Forløbet skal bestå af forskellige udtryksformer: 

tekst (sagprosa, skønlitteratur etc.), billeder, lyd, 

filmklip (fiktion, dokumentar etc.), musik osv. 

Dogme 2

Alle elever, uanset alder og læringsniveau, kan prin-

cipielt set arbejde med alle former for emner. Det 

overordnede tema skal sammenknytte en række 

moduler i et forløb, hvor de enkelte dele kan juste-

res (skaleres) i opad- eller nedadgående retning med 

henblik på målgruppen. Under empatisk hensynta-

gen til elevernes alder og kognitive kompetencer 

skal både materialevalget i de enkelte moduler og 

sværhedsgraden af de indbyggede øvelser overvejes 

grundigt. 

Dogme 3

Arbejdsformerne samt lærer- og elevroller skal va-

rieres.

Dogme 4

Sproglig og grammatisk indlæring skal integreres i 

arbejdet med indholdet / temaet.

Dogme 5

Den indholdsmæssigt røde tråd skal være synlig; der 

skal være sammenhæng mellem forløbets enkeltde-

le (de enkelte moduler), ligesom progressionen (den 

stadige udvidelse af viden om området) skal sikres.

Dogme 6

Forløbet skal indeholde dele, der egner sig til at fore-

tage undervisningsdifferentiering og dermed danne 

mulighed for inklusion i undervisningen.

Dogme 7

Mindst en tekst skal være fiktiv og have æstetisk, 

kunstnerisk værdi. 

Dogme 8

Mindst en materialetype – det være sig ren tekst, bil-

lede eller andet – skal tilføje tematikken en historisk 

dimension. 

Dogme 9

Forløbet skal indeholde tværfaglige perspektiver og 

elementer, som evt. kan danne grundlag for kollegi-

alt samarbejde på tværs af faggrænser.

Dogme 10

Forløbet skal appellere til alle sanser og indeholde en 

form for fysisk bevægelse. 
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Denne lille bog er tilegnet de lærere, man aldrig 

glemmer. De lærere, der har forstået at åbne nye 

verdener for én. Jeg husker selv et par af dem, som 

ind imellem gjorde en triviel og grå skolegang til 

noget helt særligt. Den ene bragte legen ind i sit 

arbejde. Jeg tror, at denne lærer på en måde selv 

legede, når han med kreativitet klippede og klistrede 

og forberedte små undervisningsforløb med engelske 

tegneserier og andet materiale, som han havde 

hjembragt fra sine rejser til London. I dag lyder det 

sikkert ikke som noget særligt, for vi lever jo i en 

tid, hvor vi dagligt næsten overdænges med indtryk, 

med alskens billedmateriale og med tekster i varie-

rende form. Dengang var der i skolen lærebøgerne 

og sproglige øvelsesbøger, og dem holdt man sig 

stort set til. Men der var altså undtagelser, og sådan 

noget husker man.

Jeg mindes også en idrætslærer. I en af hans be-

gynderklasser var der en lille gesvindt og frisk, men 

stærkt handicappet, dreng. Han var desværre slet 

ikke i stand til at gøre sig gældende inden for de 

sædvanlige boldspil som håndbold og fodbold. 

Det måtte der kunne gøres noget ved… Læreren 

opfandt derfor et specielt holdspil, som blev kaldt 

”krebsebold” (gad vide, om det findes i dag?), hvor 

alle deltagere lagde sig på ryggen og med kampivri-

ge bevægelser krebsede 

sig fremad med arme og 

ben; benene blev brugt 

til at sparke til bolden med. Så kunne også lille Hans 

være med, uden at det nogensinde blev nævnt, at 

spillet faktisk blev opfundet til ære for ham. Men i 

krebsebold kunne også han score. Alle syntes, spillet 

var sjovt, og der blev klasserne imellem lavet store 

turneringer og konkurrencer i krebsebold. Og tænk 

engang: alt dette skete, inden der overhovedet var 

nogen, der havde taget udtryk som inklusion og un-

dervisningsdifferentiering i deres mund. (Og hvis de 

havde, er jeg sikker på, at samme lærer havde bedt 

dem om at vaske den...) 

Hvad er det at være en god pædagog og en god 

lærer? Hvad skal der til?

Ja, man skal vel helt grundlæggende kunne lide 

at have med børn og unge at gøre. Og man skal 

turde at stå ved sig selv som menneske, så elever-

ne kan mærke, at de er sammen med et levende, 

nysgerrigt, åbent og engageret menneske, der har 

indfølingsevne eller empati, som man nu siger, og 

som helt grundlæggende synes, at det er spænden-

de at være en del af det fællesskab, som lærer og 

elever indgår i. Lysten skal drive værket! Det betyder 

selvfølgelig ikke, at man kan være perfekt og fejlfri; 

sådanne væsener findes der formodentlig ikke man-

ge af... Men har man valgt sit studium med henblik på 

lange ferier og en god og sikker pension, skal man hur-

tigst muligt finde andre græsgange. Alt andet er synd 

for én selv – og ikke mindst for børnene og de unge. 

Denne lille bog er blevet til som et fuldstændig 

uprætentiøst og afgrænset forsøg på at formulere 

nogle ideer til, hvordan man som lærer – alene og 

sammen med kolleger – kan udvikle aktuelle og va-

rierede undervisningsforløb. Der er her blot tale om 

ét koncept ud af mange andre mulige. Men det er 

et koncept, som jeg igennem arbejdet med danskfa-

gets didaktik i relation til litteratur, medier og andre 

genrer har udarbejdet og gennem de studerendes 

praktikforløb har kunnet konstatere virker i praksis. 

Jeg har i arbejdet haft stor glæde af udvekslingen 

med de af mine studerende på Europa-Universität 

Flensburg, som uddanner sig med henblik på at un-

dervise i dansk i Tyskland, fortrinsvis i tyske skoler 

i Schleswig-Holstein lige fra grundskoleniveau til 

gymnasiets overbygning. 

I dette hæfte bliver underviseren omtalt med det 

personlige pronomen hun for at bryde med den au-

tomatiske anvendelse af det mandlige pronomen i 

en tid, hvor hovedparten af dansklærerne i Schles-

wig Holstein rent faktisk er kvinder. 

Det er hensigten, at konceptet, som jeg har valgt at 

kalde Dogme-dansk, skal danne basis for en udveks-

ling og vidensdeling lærere imellem. Til en begyndel-

se er der etableret en indgang på www.kulturaka-

demi.dk, hvor man kan hente ideer til forløb til 

forskellige målgrupper, som er udarbejdet på grund-

Forord

Alle kan 
være med!
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lag af konceptet, som her præsenteres. Jeg håber, at 

både hæftet og platformen i fremtiden vil tjene som 

inspiration og vejledning til dansklærere generelt 

og specielt dansklærere på de tyske skoler i Schles-

wig-Holstein. I en tid, hvor lærebøger hurtigt foræl-

des, og hvor det ud fra et kommercielt synspunkt 

er vanskeligt at finde finansiering til nyudgivelser, 

er det mit håb, at principperne i Dogme-dansk kan 

give dansklærere en håndsrækning i udarbejdelse af 

tidssvarende og varierede tematiske undervisnings-

forløb til eleverne. 

Flensburg, januar 2019

Ivy York Möller-Christensen
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1KAPITEL
Indledning

I 2016 udgav Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur i delstaten Schleswig-Holstein en ny, faglig 

bekendtgørelse og vejledning for undervisningen på 

alle tyske skoler i faget dansk med titlen Fachan-

forderungen Dänisch. Allgemein bildende Schulen. 

Sekundarstufe I. Sekundarstufe II. I skrivende stund 

(skoleåret 2018/19) undervises der i dansk på 60 of-

fentlige skoler i Schleswig-Holstein, og næsten 5000 

elever modtager danskundervisning. Bekendtgørel-

sen kan erhverves som trykt hæfte, og man kan finde 

det på internettet, hvor det – tillige med en række 

andre danskfaglige bidrag – ligger under det minis-

terielle Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein (forkortet IQSH) på deres hjem-

meside (se link på listen bagerst i dette hæfte). 

Nærværende hæfte med titlen Praktisk dansk dog-

medidaktik – en vejledning i udarbejdelse af tematis-

ke undervisningsforløb er en lille praktisk vejledning 

til planlægning og gennemførelse af undervisnings-

forløb i faget dansk. Det forholder sig implicit til de 

lovmæssige bestemmelser og de almentdannen-

de og didaktiske grundholdninger, der kommer til 

udtryk i de omtalte Fachanforderungen. Med afsæt 

heri skal hæftet udelukkende forstås som et ganske 

beskedent og afgrænset bidrag til den praktiske un-

dervisningsforberedelse. Det indeholder således kun 

i ganske ringe grad teoretiske eller teoretisk-meto-

diske refleksioner knyttet til pædagogikkens eller di-

daktikkens område, ligesom man heller ikke vil finde 

generelle fremstillinger af forskellige undervisnings-

strategiers dannelsesmæssige implikationer.

1.1. Baggrunden for udgivelsen
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Alle disse områder har en uddannet lærer arbejdet 

intensivt med i forbindelse med sit studium. Det 

samme gælder ikke mindst litteratur- og medievi-

denskabelige problemstillinger inden for det dansk-

faglige område. Det forudsættes kort sagt, at den 

læreruddannede har den nødvendige videnskabeli-

ge og teoretisk-analytiske baggrund, der kræves for 

at analysere, fortolke og kontekstualisere den række 

af forskellige udtryksformer, der – med litteraturen 

som det centrale omdrejningspunkt og med sproget 

som det bærende fundament – udgør det moderne 

danskfag. Læreren er altså kort sagt i besiddelse af 

de analytiske kompetencer, der kræves for at bear-

bejde forskellige former for sprog, tekst og medier 

med henblik på at omsætte materialet i didaktiske 

strategier i forbindelse med udarbejdelse af under-

visningsforløb.

Der er tre hovedårsager til, at hæftet næsten ude-

lukkende er koblet til lærerens praktiske arbejde 

med tematiske undervisningsforløb og derved i vid 

udstrækning afstår fra overordnede teoretiske re-

fleksioner. For det første er der i øjeblikket en stor 

mangel på egnet og tidssvarende undervisningsma-

teriale inden for faget dansk i Schleswig-Holstein, 

hvilket gør det nødvendigt for den enkelte lærer, in-

dividuelt eller i arbejdsfællesskaber, at træne i selv at 

producere tematiske forløb til undervisningen. Dertil 

kommer, at man – i forbindelse med Bologna-pro-

cessens revision af de universitære uddannelser – in-

den for læreruddannelsen kan iagttage et tydeligt 

paradigmeskift, hvor man i de respektive modulbe-

skrivelser er gået fra en næsten udelukkende fagvi-

denskabelig vinkling af uddannelsen til fordel for en 

sammenkobling af det fagvidenskabelige med det 

fagdidaktiske. Uddannelsespolitisk ligger der altså et 

krav om, at teori og praksis skal hænge sammen, og 

de studerende i højere grad end tidligere skal ud- 

styres med de nødvendige redskaber til at mestre de 

konkrete formidlingsopgaver, de som lærere bliver 

stillet overfor. 

For det andet giver de omtalte Fachanforderungen 

i den første del I Allgemeiner Teil en kortfattet, men 

ganske udmærket, oversigt over de dannelsesmæs-

sige værdier og didaktiske grundpositioner, som 

man fra politisk hold generelt har valgt skal dan-

ne grundlag for undervisningen. Man satser på, at 

faget skal bibringe eleverne forskellige former for 

kompetencer, som overordnet set sigter mod indi-

viduel og social dannelse, mod selvudvikling, mod 

inklusion og gensidig respekt tillige med demokra-

tisk dannelse. 

For det tredje findes der i Tyskland generelt en grund-

fæstet og højt profileret videnskabelig tradition ne-

top inden for det pædagogiske og metodisk-didak-

tiske område. Hertil er knyttet en righoldig mængde 

fremmedsprogsdidaktisk sekundærlitteratur, som 

områdets dansklærere gennem deres grunduddan-

nelse og generelle akademiske skoling både har 

kendskab og adgang til. 

Dette hæfte er altså en praktisk håndbog til dansklæ-

rere på tyske skoler i Schleswig-Holstein, hvor elever-

ne har dansk som nabo-, eller fremmedsprog. Men 

hæftet kan forhåbentlig også helt generelt inspirere 

lærere inden for andre skoleformer med dansk som 

undervisningsfag, enten i det danske mindretals 

skoler i Sydslesvig eller i forbindelse med danskun-

dervisningen i Danmark. 

Hæftet udspringer af en årelang erfaring med fag-

videnskabelig undervisning i litteratur og medier 

generelt; herunder bl.a. undervisning af kommen-

de lærere fra grundskole- til gymnasieniveau. Men i 

kølvandet på den nævnte accentuering af det fag-

didaktiske område har jeg i stadig højere grad fun-

det det interessant at udvikle et praktisk anvendeligt 

koncept til formidling af det danskfaglige indhold. 

Og her har Dogme-dansk vist sig at være et brugbart 

redskab, idet en lang række lærerstuderende på Eu-

ropa-Universität Flensburg i forbindelse med deres 

skolepraktik og pædagogikum (Vorbereitungsdienst 

und Referendariat) med succes allerede har udarbe-

jdet, afprøvet og evalueret tematiske undervisnings-

forløb efter konceptet. 
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Dogme-dansk bygger på en række grundprincipper, 

en række grundlæggende dogmer, som undervisnin- 

gen tilrettelægges ud fra, og ud fra dette grund-

mønster har man mulighed for at skrue op eller ned 

både i relation til sproglig sværhedsgrad og faglig 

kompetence – fra det meget konkrete og til det 

teoretisk-abstrakte. Forløbene er altså justérbare i 

sværhedsgrad og består af udskiftelige elementer. 

At kunne spille på hele dette klaviatur kræver, at 

læreren er fagligt velfunderet, og at hun mestrer at 

koncipere stoffet, så det passer til eleverne på en 

måde, så de fagligt og socialt både støttes og ud-

fordres. Det betyder naturligvis ikke en total udeluk-

kelse af gængse lærebøger, grundbøger og sprogli-

ge øvelsesbøger. Men arbejdet med Dogme-dansk 

sætter underviseren i stand til – ud fra en simpel og 

enkel grundopskrift – at kreere undervisningsforløb, 

som er tidssvarende, og som fuldstændig matcher 

den givne målgruppe. Samtidig er det oplagt at 

udarbejde dogme-forløb sammen med gode kolle-

ger – enten fagkolleger eller kolleger med andre fag 

– med henblik på tværfaglige forløb. 

Den opmærksomme læser vil i hæftet finde nogle 

gentagelser; disse er udtryk for et bevidst valg, idet 

man i det daglige praktiske arbejde ofte vil anvende 

stoffet selektivt og fx kun har behov for at orientere 

sig i idékataloget til enkelte stofområder.

1.2. Kald, magt og mod 

Levende og engagerede mennesker samler livet 

igennem indtryk og erfaringer. Et åbent sind og in-

teresse for, hvad der rører sig i tiden og i samfun-

det, er en nødvendighed, hvis man gennem en lang 

karriere skal kunne udholde sig selv som menneske 

og professionel underviser. At være lærer har altid 

været en vigtig livsopgave – eller for nu at udtrykke 

det lidt gammeldags: at være lærer har altid været 

et vigtigt kald. Og udtrykket kald burde i virkelighe-

den genoplives, for en god lærer skal netop føle sig 

kaldet til opgaven. Hun skal føle en lyst og en indre 

drift, som i sig selv kalder på udfoldelse, og som føl-

ges af et behov for at hjælpe børn og unge på vej, 

et behov for at gøre en forskel. 

En lille tænkepause: Prøv at huske tilbage til din 

egen skoletid… Hvad var det, der kendetegnede de 

lærere, som står tydeligt i erindringen, og som var 

noget ganske særligt? De lærere, som for dig gjorde 

en forskel? 

Læreren er sammen med børnene og de unge i 

mange timer om ugen, og hun kommer uvilkårligt 

til at præge dem i både positiv og desværre måske 

også i negativ retning. Læreren bliver uvilkårligt til 

rollemodel. Den måde, hvorpå læreren håndterer 

selve det at lære, det at lege, det at tale sammen, 

det at samarbejde, det at være uenig og det at løse 

konflikter vil uvilkårligt præge eleverne. Af diverse 

principerklæringer for skolesystemet fremgår det, 

at læreren gennem undervisningen skal bidrage til 

at danne eleverne til at blive hele og harmoniske 

mennesker i et demokratisk samfund. Det er store 

ord. Men for læreren rummer de en mulighed for at 

gøre en positiv forskel for børn og unge. Der er tale 

om en udfordring og et stort ansvar. At være lærer 

kræver altså mod, for det indebærer både retten og 

pligten til at være et menneske, som eleverne ikke 

blot kan spejle sig i og blive bekræftet af, men som 

også har pondus og karakter nok til at give eleverne 

modspil, at sætte sig i positiv respekt og at sætte 

grænser. Men i virkeligheden handler det vel også 

om at have mod til at være sig selv som menneske, 

og intet menneske kan altid være perfekt og over-

skudsagtig. Det er vigtigt at kunne tilgive – også sig 

selv – når det hele ikke går som planlagt. 

Lærere har magt, og de har mange rettigheder. Men 

her er det vigtigt at huske på én ting: nemlig at ingen 

mennesker, ej heller lærere, har ret til uhæmmet at 

kede andre ihjel – og slet ikke børn og unge. Frem-

tidens samfund skal leve af kreative og engagerede 

mennesker, og den gode lærer skal gennem sin per-

sonlige fremtræden og sin undervisning signalere, at 

hun har personlig integritet, at hun er et hjælpsomt, 

levende og engageret menneske med lyst og mod 

på nye udfordringer. 

Vær dig selv!
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vidensdeling bør være en naturlig del af kulturen på 

en lærende arbejdsplads. Hvis undervisningen skal 

lykkes, skal læreren være åben for samarbejde og 

for at lære af andres erfaring. Derfor er det godt at 

dele en materialesamling med kolleger – rent fysisk 

eller på en net-baseret platform – for at kunne drage 

nytte af andres forarbejde og for at kunne dele ud 

af ens eget gode materiale. I samarbejde kan kon-

cepter diskuteres, afprøves og evalueres. Og ét er 

sikkert: det er langt sjovere at være lærer, når man 

tør at eksperimentere med stoffet. 

På internetplatformen www.kulturakademi.dk vil 

man til inspiration kunne finde nogle eksempler på 

tematiske undervisningsforløb, som er udarbejdet 

efter dogme-principperne. Disse forløb er udar-

bejdet af engagerede studerende og unge lærere, 

tilknyttet Europa-Universität Flensburg. Også nær-

værende hæfte ligger – tillige med andre materialer 

– frit tilgængeligt på samme platform og kan her 

downloades gratis.

1.3. Indsigt og vidensdeling 

Den tid, hvor man som dansklærer kunne klare 

sig igennem udelukkende med en grundbog og 

forskellige sproglige øvelsesbøger, er forbi. Kulturen 

og samfundet er præget af en lang række medier 

og udtryksformer, en lang række kommunikative 

strategier, som ikke blot byder på nye og kræven-

de udfordringer for den enkelte lærer, men også et 

væld af spændende muligheder for at skabe god 

undervisning. Netop fordi den traditionelle grund-

bog kombineret med den traditionelle grammatiske 

øvelsesbog som – eneste – kilde til læring lever på 

lånt tid, stilles der kolossale krav til lærerpersonlig-

heden. Hun skal nemlig ikke blot være fagligt klædt 

på til opgaven, men tillige være åben, nysgerrig og 

vidende om, hvad der foregår i samfundet og inden 

for kunst og kultur. Hun skal kende til børn og unges 

medievaner, deres medieforbrug og deres kultur. 

I gældende læreplaner på forskellige niveauer 

udtrykkes der mange steder en forventning om 

tværfagligt samarbejde. Det er berigende og posi-

tivt, og vi skal som lærere tage bolden op. Ikke blot 

med kolleger fra andre fag, men også med fagkolle-

ger skal der gøres op med den faglige lukkethed, og 
www.kulturakademi.dk

http://www.kulturakademi.dk/


2KAPITEL
Fachanforderungen Dänisch
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I hæftet Fachanforderungen Dänisch findes i del I 

under titlen Allgemeiner Teil (s. 6-11) en række 

generelle betragtninger, som fra forskellige vinkler 

reflekterer over skolens og danskundervisningens 

målsætninger i relation til elevernes erhvervelse af 

konkret viden og i relation til den almene dannelse. 

Her beskrives en række normer og værdier, der skal 

fungere som pejlemærker for skolen og lærernes un-

dervisning. Hvis man helt overordnet betragter disse 

målsætninger, ligger der implicit et ønske om at styr-

ke elevernes individuelle og sociale kompetencer set 

i relation til et fremtidigt liv som modne og kritiske 

borgere i et demokratisk, pluralistisk samfund. 

Flg. korte sekvens træffer på udmærket vis den 

grundtone, der præger lovgivernes generelle hold-

ning til uddannelse: 

2.1. Generelle betragtninger

„Ziel des Unterrichts ist der systematische, alters- und ent-

wicklungsgemäße Erwerb von Kompetenzen. Der Unterricht 

fördert die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und 

körperlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Er ver-

mittelt ihnen kulturelle und gesellschaftliche Orientierung und 

ermuntert sie dazu, eigenständig zu denken und vermeintliche 

Gewissheiten, kulturelle Wertorientierungen und gesellschaft-

liche Strukturen auch kritisch zu überdenken. 

Der Unterricht trägt dazu bei, Bereitschaft zur Empathie zu ent-

wickeln, und fördert die Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen 

und das eigene Weltbild in Frage zu stellen. Er unterstützt die 

Schülerinnen und Schüler dabei, Unsicherheiten auszuhalten und 

Selbstvertrauen zu erwerben.“
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Vi skal nu fokusere på de dele af Fachanforderun-

gen, hvor der både i forbindelse med Sekundarstu-

fe I og Sekundarstufe II opstilles nogle emne- eller  

temaområder, såkaldte „Themenbereiche”, som 

dels skal tjene som rammesætning, dels som inspira-

tion til læreren i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

Betragter man Sekundarstufe I (s. 38-39), kan man 

konstatere, at der oplistes 3 emneområder: 1) Per-

sönliche Lebensgestaltung 2)  Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben og 3) Land und Kultur. 

Til hvert af disse områder er, som det fremgår ne-

denfor, knyttet en række temaer – til det første: 

Angaben zur Person, Familie, Freunde und Wohnen, 

og til det andet: Soziales Miteinander, Schule und 

Ausbildung, Freizeit, Konsum und Gesundheit. Og 

endelig til det tredje område: Dänemark, Wissen-

schaft, Ästhetik und Ausdrucksformen in Dänemark.

I forbindelse med Sekundarstufe I (s. 73-76) er det 

et krav, at alle 3 emneområder og de dertil knyttede 

temaer skal inddrages i undervisningen. Det er værd 

at bemærke, at de respektive eksempler på disse 

temaer omtales som „Mögliche Inhalte”. Man kan 

altså konstatere, at bestemmelserne giver mulighed 

for meget stor frihed for læreren i forbindelse med 

indhold og tilrettelæggelse af undervisningen inden 

for de givne områder.

2.2. Emneområder
(Themenbereiche) Sekundarstufe I

Gældende for såvel Sekundarstufe I og senere Se-

kundarstufe II beskrives en lang række grundlæg-

gende kompetencer (”Kompetenzbereiche”), som 

eleverne skal træne og erhverve i danskundervisnin- 

gen (s. 19 ff. og 57 ff.). Der er her tale om læse- 

og forståelseskompetencer, kompetencer inden for 

skriftlig formidling, retskrivning, ordforråd, udtale, 

interkulturelle kompetencer, formidling etc. Tilknyt-

tet alle disse områder, hvoraf her er nævnt et udsnit, 

findes der eksempler på konkrete læringssituationer 

(under den gennemgående overskrift: Mögliche 

Textsorten / Kommunikationssituationen), hvor de 

respektive kompetencer kommer i spil både inden 

for sprog- og tekstforståelse. Som lærer kan man 

her både hente inspiration til undervisningen og helt 

konkret gøre sig bekendt med de færdigheder, som 

eleverne på de respektive niveauer bør være i besid-

delse af til den afsluttende eksamen.



14

I forbindelse med bestemmelserne for Sekundarstu-

fe II er der tale om en endnu højere grad af frihed 

i tilrettelæggelsen. Der er her ikke 3, men 4 „The-

menbereiche”, som i øvrigt på dette trin benævnes 

på dansk: 1) Individ og samfund 2) Historie og politik 

3) Regionale identiteter og 4) Kultur og medier. Og 

her er det bemærkelsesværdigt, at der både tales 

om „Mögliche thematische Schwerpunkte” og om 

„Mögliche Inhalte”. I forbindelse med begynderun-

dervisningen i dansk er temaområde 1 (Individ og 

samfund) forpligtende, og man skal arbejde med 

mindst 2 temaområder. Ligesom i forbindelse med 

Sekundarstufe I oplistes der en lang række „Mög-

liche thematische Schwerpunkte” og „Mögliche In-

halte” som det dog her vil føre for vidt at gengive. 

I den videreførende danskundervisning er man lige-

ledes forpligtet til at arbejde med temaområde 1, 

og i sammenligning med Sekundarstufe I er der her 

sket en udvidelse, idet man i tilrettelæggelsen af un-

dervisningen i alt skal tilgodese mindst 3 af de 4 

temaområder (Fachanforderungen s. 73). Men ge-

nerelt set overlades det meste til læreren, og det er 

derfor helt op til hende, hvilke tematiske områder 

og hvilket indhold, hun beslutter sig for at tilgo-

dese. Det er således en oplagt mulighed at bruge 

forslagene til generel inspiration i forbindelse med 

konstruktionen af egne undervisningsforløb. 

Der er altså åbnet for frit spil i forbindelse med 

diverse tematiske blandingsformer, ligesom det er 

overladt læreren at bestemme, hvilke områder hun 

vil gøre mest ud af, og hvilke områder der blot be-

handles sporadisk. 

Dansklæreren modtager med de nye Fachanforde-

rungen både fagligt og didaktisk en kærkommen 

håndsrækning, som er præget af en høj grad af 

frihed. Men dermed følger naturligvis også et stort 

ansvar. Derfor bør de gældende bestemmelser gene-

relt og i forbindelse med konstruktionen af egne for-

løb altid fungere som en ufravigelig rammesætning 

for lærerens arbejde. 

2.3. Emneområder
(Themenbereiche) Sekundarstufe II
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Bagerst i dette hæfte findes nogle sider med figu-

rer i forskellige former og farver – cirkler, firkanter, 

trekanter etc. – forsynet med tal fra 1-10. Dernæst 

findes der sider med forskellige enkle illustrationer 

af forskellige ting, dyr og gøremål i hverdagen. Disse 

sider, som har et begrænset indhold, skal tjene til 

inspiration til lærerens videre indsamling af materi-

ale af lignende art. Man kan fx printe forskellige 

billeder, bede eleverne om at medbringe et bil-

lede af deres kæledyr og yndlingslegetøj etc. De 

forskellige billedark fra dette hæfte ligger ligele-

des på den tilknyttede netportal og kan udprintes 

og evt. lamineres, hvorefter man kan klippe dem 

ud og bruge dem til begynderundervisningen i 

dansk sprog. Det er selvfølgelig også nærliggende 

at anvende det egnede materiale, som findes i en 

lang række kendte spil såsom tallotteri, forskellige 

bogstav- og ordspil, billedlotteri, memoryspil etc. 

Rim, remser, sange og lege af forskellig art er 

velegnede til begynderundervisningen i dansk for 

grundskolen.

Endelig fungerer det fint at anvende et dukketeater 

og lade eleverne formulere helt enkle replikker til 

teatrets aktører. 

For alle de niveauer af danskundervisningen gælder 

det: Tal udelukkende dansk med eleverne! Med un-

derholdende gestikulation, billeder osv. er det muligt 

at efterleve princippet allerede fra første dag. Det er 

morsomt og giver anledning til mange gode grin. 

Husk: Et spædbarn, der begynder at lytte til og tale 

et nyt sprog, modtager heller ingen tolketjeneste. 

Faget dansk er i skrivende stund endnu ikke indført 

i den tyske grundskole (1.-4. klasse). Der foreligger 

derfor ikke nogen faglige bestemmelser („Fachan-

forderungen”) for faget på dette niveau. Men der 

undervises i øjeblikket ca. 100 elever i dansk som 

frivilligt valgfag, i form af såkaldte Arbeitsgemein-

schaften („AG’s”). Man kan i planlægningen af 

forløb på grundskoleniveau hente inspiration i de 

Fachanforderungen fra IQSH, der foreligger for be-

gynderundervisningen i faget engelsk. På netporta-

len (www.kulturakademi.dk) findes der et eksempel 

på et sådant forløb, der kan bruges som afslutning 

på danskundervisningen i grundskolen og som fag-

lig overgang til undervisningen i Sekundarstufe I.

2.4. Dansk i grundskolen
(Grundschule)

Tal dansk!
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I min barndom havde vi hjemme en dejlig enkel 

opskrift på julekager: Først rørte man en stor por-

tion grunddej. Derefter delte man dejen ud i nogle 

mindre portioner – så vidt jeg husker fem. Og disse 

fem portioner blev nu varieret på forskellig måde; 

en portion blev rørt sammen med chokoladestykker, 

en med frugtstykker etc. Pointen var, at man lettede 

arbejdet med kun en enkelt grunddej, som derefter 

kunne varieres med forskellige ingredienser, så man 

fik fem vidt forskellige slags småkager ud af den. 

Sådan!

Konceptet, som præsenteres i dette hæfte, bygger 

på sin vis på samme grundprincip som opskriften på 

julekager. Vi kan kalde det Dogme-dansk; et litte-

ratur- og mediedidaktisk koncept til brug for udar-

bejdelse af tematiske undervisningsforløb, hvor man 

ud fra en relativ fast grundopskrift (læs: dogmerne) 

kan konstruere forløb, der løbende kan varieres og 

aktualiseres. 

3.1. Grundpricippet

3KAPITEL
Dogme-Dansk – Et Koncept
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I forbindelse med det efterhånden righoldige un-

dervisningsmateriale, der ligger på internettet, stø-

der man i det daglige arbejde ude på skolerne ofte 

på forhindringer; det kan både være i forbindelse 

med generelle krav om betaling af abonnementer 

og i forhold til elevernes adgang til tekniske hjælpe-

midler, såsom laptops og pc’er, hjemme og på sko-

len. Der er store forskelle på skolernes prioritering 

af it-området, herunder indkøb af både hard- og 

software. Der kan her være tale om en finansielt be-

tinget nedprioritering pga. andre påtrængende ud-

gifter, men på en del skoler hersker der også en vis 

skepsis i relation til elevernes anvendelse af fx tablets 

og smartsphones i undervisningen. 

3.2. Praktiske udfordringer
– skolernes tekniske udstyr

Det er ikke stedet her at gå ind i en nærmere dis-

kussion af disse forhold; anvendelsen af princip-

perne i dogme-dansk kræver adgang til et relativt 

minimum af teknisk udstyr. Men arbejdet med kon-

ceptet forudsætter dog, at klasselokalet er forsynet 

med en projektor, hvortil der kan kobles en bærbar  

computer.

I almindelig og bredere betydning bliver betegnel-

sen dogme brugt om et udsagn, der umiddelbart 

gør krav på autoritet, og det giver mindelser om 

den teologiske sprogbrug, hvor et dogme beteg-

ner en grundlæggende trossandhed. I vores sam-

menhæng er der tale om en række principper, som 

man i arbejdet med undervisningsforløb skal søge 

at efterleve. Men betegnelsen Dogme-dansk min-

der dog også på pudsig vis om det danske manifest 

Dogme 95, som var en række grundlæggende reg-

ler, en række såkaldte ”kyskhedsløfter”, som iflg. 

ophavsmændene Lars von Trier og Thomas Vinter-

berg skulle gælde i forbindelse med filmproduk-

tion. (Dogmereglerne gik fx ud på, at man skulle 

arbejde med håndholdt kamera og med direkte 

lyd, uden kunstig lyssætning og helt uden såkaldte 

special effekts).

Mange lærere arbejder med traditionelle lærebøger 

og sproglige øvelsesblade med henblik på træning i 

dansk retskrivning og grammatik. Og det er der som 

sådan ikke noget galt i. Men det må blot ikke stå 

alene. For sagen er, at det almindelige lærebogsma-

teriale relativt hurtigt forældes, og det er ikke altid 

velegnet til den konkrete målgruppe, man som læ-

rer arbejder med. I det daglige arbejde vil det derfor 

være hensigstmæssigt med jævne mellemrum at 

bryde den almindelige lærebogsundervisning op og 

variere læringsprocessen med forskellige tematiske 

forløb. Dogme-dansk kan her støtte den enkelte læ-

rers arbejde med at forberede undervisningen, men 

konceptet lægger som tidligere nævnt også op til et 

kollegialt og tværfagligt samarbejde.
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Brugen af konceptet Dogme-dansk er tiltænkt den 

lærer, der gennem sin akademiske, danskfaglige ud-

dannelse og sin generelle læreruddannelse har

erhvervet en lang række faglige, professionelle kom-

petencer. Underviseren er i stand til at analysere den 

række af forskellige medie- og tekstformer, som kan 

indgå i et tematisk forløb – det være sig fx tekst- 

analyse, billedanalyse, filmanalyse, analyse af billed-

bøgers relation mellem det tekstlige og det visuelle 

udtryk (ikonotekst), sproglig og grammatisk analyse 

osv. osv. I kraft af sin uddannelse besidder læreren 

tillige de redskaber, der er nødvendige i det dagli-

ge forberedelsesarbejde, og som danner grundlaget 

for den didaktiske udformning af stoffet, så det kan 

indgå i et tematisk forløb, der er målrettet præcist 

til elevernes klassetrin og faglige nivaeu. Det drejer 

sig altså ikke blot om at konstruere tematiske for-

løb, men også at skalere opgaver i forbindelse med 

forskellige former for materialer (tekst, billede, film-

klip etc.) i op- og nedadgående retning med fokus 

på forskellige målgrupper. Det er netop en pointe i 

forbindelse med konceptet, at man skal kunne an-

vende store dele af ens materiale til et givet tematisk 

forløb på forskellige niveauer (differentiering) og i 

relation til helt forskellige mål- og aldersgrupper i 

danskundervisningen.

Skulle man undervejs få behov for at få genopfris-

ket eller uddybet forskellige teoretiske og metodis-

ke forhold, findes der som bekendt en lang række 

håndbøger og udgivelser. Bagerst i dette hæfte 

findes et udvalg af titler, som kan tjene som bag-

grundslæsning og generel inspiration. 

3.3. Lærerens faglige
forudsætninger
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Hvad er hemmeligheden i al ”Hjælpekunst”?

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre 

et Menneske hen til et bestemt Sted, først og frem-

mest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, 

og begynde der.“ 

Sådan beskriver den danske digterfilosof Søren Kier-

kegaard kort og godt, hvad der bør danne grundlag 

for al god læring og for det, der skal til, hvis un-

dervisning skal lykkes: nemlig til en begyndelse at 

møde og forstå eleven lige nøjagtigt dér, hvor han/

hun befinder sig. Det handler med andre ord om at 

kunne sætte sig ind i elevens situation. Med moder-

ne sprogbrug kan vi også tale om at tage udgangs-

punkt i elevens kognitive og faglige forudsætninger. 

Kierkegaard begrunder:

“Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, 

der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar 

han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sand-

hed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae 

mere end han - men dog vel først og fremmest for-

staae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa 

hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg 

alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa 

er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg 

i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil 

beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder 

med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig 

under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at 

det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, 

at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste 

men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed 

til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at 

forstaae hvad den Anden forstaaer.“

(Kilde: Andet Afsnit, Capitel I, A, §2 i Synspunktet for min 
Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til His-
torien, C.A. Reitzels Forlag, 1859)

3.4. Hvordan begynder man?

Undervisning som ”Hjælpekunst” – hvor er det 

egentlig en smuk måde at forklare, hvad god under-

visning handler om. Ordet Hjælpekunst accentuerer 

nemlig det humanistiske dannelsesprojekt og peger 

frem mod det Grundtvigske princip om skolen for 

livet, som vi i vores effektivitetsfikserede, højtekno-

logiske og højteknokratiske verden ofte helt glem-

mer. Læreren som hjælper og undervisningen som 

kunst. 

Så lad os da indledningsvist i Kierkegaards ånd i yd-

myghed bøje os mod eleverne, mod den valgte mål-

gruppe og tage fat i øjenhøjde! 

Hvordan begynder man helt konkret med tilret-

telæggelsen af et forløb, som passer til elevernes 

sproglige og kognitive niveau? Allerførst skal man 

som lærer populært sagt have antennerne ude for 

at få klarlagt klassens behov. Det kan være, at der 

er bestemte faglige spørgsmål, som man i den fo-

regående undervisning har fundet ud af, at klassen 

har lyst til eller behov for at fordybe sig i. Man har 

fx inden for Sekundarstufe I arbejdet med en lære-

bog, der i et givent afsnit relaterer til området Per-

sönliche Lebensgestaltung og emnet Familie, og nu 

kunne klassen tænke sig at arbejde mere med te-

maet. Man kunne fx vælge at arbejde nærmere med 

området slægt og lokale tilhørsforhold (fx opstilling 

af stamtræ, geografiske tilhørsforhold, slægtshisto-

rie, interviews med ældre familiemedlemmer etc.). 

Det kunne også være emner som alternative livsfor-

mer (livsforholdene i sammenbragte familier, fami-

lier med kun én af forældrene i huset, familier med 

forældre af samme køn etc.). 
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Vi fastlægger forlods, at der skal udarbejdes et te-

matisk konciperet forløb, der består af 8 dele eller 

såkaldte moduler, hvor hver enkelt modul består af 

en dobbelttime (2 x 45 min.). Praksis viser, at ca. 8 

dobbelttimer er ganske velegnet for et tematisk for-

løb – ikke for langt og ikke for kort. Men når man 

bliver fortrolig med principperne for udarbejdelse af 

tematiske forløb efter principperne i dogme-dansk, 

kan man naturligvis efter behov justere antallet af 

3.5. Dogmerne
– den konkrete planlægning

moduler. I forbindelse med danskundervisningen i 

grundskolen, hvor man som regel har korte modu-

ler, kan man fx arbejde med 12 moduler à 45 minut-

ter. (På internetportalen findes udover eksempler på 

forløb til Sekundarstufe I og Sekundarstufe II også et 

forløb til Grundschule).

De forskellige former for indhold, man kan vælge 

til modulerne, har – alt efter materiale og funktion 

– fået tildelt en bestemt farve med et bestemt ikon: 

Eller man kunne forestille sig et forløb under titlen 

frihed kontra fælleskab (fælles aktiviteter i familien, 

individuelle frirum, fællesskab, kærlighed og kon-

flikt / konfliktløsning samt skilsmisse). Der er utallige 

muligheder for spændende tematiske vinkler og for-

dybelse inden for de emneområder, som er skitseret 

i fagets Fachanforderungen.

Vi forudsætter altså, at man som lærer i en bestemt 

klasse af forskellige grunde – faglige og sociale – 

ønsker at planlægge et tematisk forløb fx under 

titlen Familie. Man kunne fx forestille sig, at der 

blandt klassens elever findes flere børn, som er ramt 

af familiekonflikter i forbindelse med skilsmisse. Læ-

reren vælger derfor, evt. i samarbejde med eleverne, 

en appellerende undertitel til forløbet. I denne for-

bindelse kunne det være Familie – en medalje med 

to sider... Det tematiske forløb får derfor den fuld-

stændige titel:

Themenbereich I: Persönliche Lebensgestaltung

Thema: Familie 

Familie – en medalje med to sider...

Om tryghed, konflikt, skilsmisse og sammenhold 

i familien

De to første formuleringer er jo allerede givet i de 

gældende Fachanforderungen. Den tredje (i kursiv) 

vælger læreren at formulere på en fængende og ap-

pellerende måde, som kan motivere eleverne og give 

dem lyst til at arbejde med området. Senere i forlø-

bet, når klassen er kommet godt i gang med temaet 

og har opnået ny indsigt, kan man evt. ændre titlen. 

Det kunne tænkes, at man i klassen vælger at ændre 

lærerens indledende forslag til titel efter afslutnin- 

gen af undervisningsforløbet, så den efter elevernes 

vurdering kommer til at afspejle de nye erkendelser, de 

har opnået. Netop ved at inddrage sådanne arbejds- 

titler, som kan gøres til genstand for diskussion, 

genovervejelse og evt. revision får eleverne såkaldt 

medejerskab af undervisningen. I det hele taget kan 

den afsluttende evaluering af et sådant tematisk for-

løb tjene til en løbende forbedring og justering af 

det, for eleverne har ofte gode forslag og ideer til 

alternativt tematisk materiale eller til ændring af de 

opgaver, som er tilknyttet materialet. Hvorfor ikke 

også lade eleverne komme med forslag til, hvordan 

et tematisk forløb med fordel kunne ’nedjusteres’ 

(nedskaleres) både kognitivt og fagligt til et lavere 

klassetrin… Eller hvad med at lade eleverne i en 

danskklasse agere hjælpelærere i en gennemførelse 

af det justerede forløb på et lavere klassetrin?
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På den ovennævnte internetplatform præsenteres 

en forside, der rummer indgange til tre skoleformer 

(Grundschule, Sekundarstufe I og Sekundarstufe II). 

Under hver skoleform ligger der et enkelt eksempel på 

et forløb til den angivne målgruppe, som er udarbej-

det af studerende efter principperne i dogme-dansk. 

Portalen indeholder således et begrænset antal forløb; 

den primære tanke med Dogme-dansk er som  

bekendt, at undervisere skal få en håndsrækning til 

selv at producere nye og tidssvarende forløb. 

Ved hvert forløb findes der som indgang en Almen be-

skrivelse, efterfulgt af nogle oplysninger om Målsæt-

ninger og kompetencer samt Elevernes forudsæt-

ninger (klassetrin, emneområde etc.). Herefter følger 

beskrivelser af forløbets enkelte moduler. Hvert modul 

er forsynet med ikoner, der angiver modulets mate-

rialeformer. Efter en titel følger en Almen beskrivelse 

af modulet, derefter nogle oplysninger om Elevernes 

forudsætninger i forbindelse med det pågældende 

indhold, en oplistning af det anvendte Materiale og 

forløbets Øvelser samt evt. nogle forlag til Differen-

tiering. Materialet og øvelserne kan i forbindelse med 

hvert modul hentes via links eller downloades direkte 

fra platformen.

www.kulturakademi.dk

Indledningsmodulet (introen) er farvet lysegråt, modu-

ler med tekst (fiktion og non-fiktion) er grå, moduler 

med billeder er farvet gule, billedbøger grønne, film-

klip lyseblå og musik og sang lilla. Endelig er moduler 

med genstande/artefakter orange; moduler med mul-

timodale tekster er røde, ligesom afslutningsmodulet 

også har fået tildelt en bestemt farve, nemlig blå. Ne-

derst på denne side er hele rækken af modulformer 

med de tilhørende ikoner og farver afbildet. 

I dette hæfte er de sider, der omhandler de respektive 

modultyper, ligeledes farvelagt efter ovenstående prin-

cip, således at man let kan finde frem til de relevante 

kapitler. Allerforrest finder man en samlet opstilling af 

ikonerne, som er velegnet til at kopiere, klippe ud og 

evt. laminere til brug for planlægningen af konkrete 

dogmeforløb. Også på internetplatformen vil man 

kunne finde en tilsvarende oversigt over ikonerne, som 

man kan printe, udklippe og (gen)anvende.

Når man planlægger et dogmeforløb, kan man altså 

relativt hurtigt ved et blik på de enkelte, farvelagte iko-

ner danne sig et overblik over forløbets elementer. På 

en praktisk måde kan man overveje og drøfte modu-

lernes rækkefølge med henblik på at sikre, at forløbet 

hænger godt sammen (apropos den røde tråd), og at 

det indeholder en gennemtænkt progression. Det er 

selvfølgelig op til læreren, om hun vil udvide forløbet 

med et eller flere moduler af en bestemt art for at tilfø-

je dele af forløbet større vægt, eller om hun fx ønsker 

at begrænse antallet af materialeformer. 

http://www.kulturakademi.dk/
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4KAPITEL
Dogmerne

Den række af grundprincipper, som indgår i Dog-

me-dansk, bør man i den konkrete planlægning af 

tematiske undervisningsforløb så vidt muligt søge 

at tilgodese. Men med hvilken begrundelse, kunne 

man nu spørge. For at svare fyldestgørende kunne 

man foretage en omfattende udredning og skrive et 

digert værk i flere bind med utallige referencer til 

forskningslitteratur med undersøgelser, empiri etc. 

etc. Det vil jeg til nogens fortrydelse og andres bi-

fald undlade. For ærindet her er nemlig at udgive 

en ganske uvidenskabelig og kortfattet håndbog, 

der sætter lærerens daglige arbejde i forgrunden i 

en hyldest til god praksis. Egen erfaring, forskning i 

undervisning og egne holdninger til didaktik og dan-

nelse er det skønsomme sammensurium, som har 

affødt de følgende punkter. 

Det er naturligvis således, at man i arbejdet med at 

konstruere tematiske forløb ikke altid vurderer, at 

der er mulighed for at tilgodese samtlige 10 dogmer. 

Men det vil utvivlsomt forbedre forløbets kvalitet jo 

flere af dem, man kan efterleve. 

4.1. Dogmerne: det taksonomiske princip og en ‘operationel model‘
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Dogmerne følger her i ikke-prioriteret rækkefølge:

Dogme 1

Forløbet skal bestå af forskellige udtryksformer: 

tekst (sagprosa, skønlitteratur etc.), billeder, lyd, 

filmklip (fiktion, dokumentar etc.), musik osv. 

Dogme 2

Alle elever, uanset alder og læringsniveau, kan prin-

cipielt set arbejde med alle former for emner. Det 

overordnede tema skal sammenknytte en række 

moduler i et forløb, hvor de enkelte dele kan juste-

res (skaleres) i opad- eller nedadgående retning med 

henblik på målgruppen. Under empatisk hensynta-

gen til elevernes alder og kognitive kompetencer 

skal både materialevalget i de enkelte moduler og 

sværhedsgraden af de indbyggede øvelser overvejes 

grundigt. 

Dogme 3

Arbejdsformerne samt lærer- og elevroller skal va-

rieres.

Dogme 4

Sproglig og grammatisk indlæring skal integreres i 

arbejdet med indholdet / temaet.

Dogme 5

Den indholdsmæssigt røde tråd skal være synlig; der 

skal være sammenhæng mellem forløbets enkeltde-

le (de enkelte moduler), ligesom progressionen (den 

stadige udvidelse af viden om området) skal sikres.

Dogme 6

Forløbet skal indeholde dele, der egner sig til at fore-

tage undervisningsdifferentiering og dermed danne 

mulighed for inklusion i undervisningen.

Dogme 7

Mindst en tekst skal være fiktiv og have æstetisk, 

kunstnerisk værdi. 

Dogme 8

Mindst en materialetype – det være sig ren tekst, bil-

lede eller andet – skal tilføje tematikken en historisk 

dimension. 

Dogme 9

Forløbet skal indeholde tværfaglige perspektiver og 

elementer, som evt. kan danne grundlag for kollegi-

alt samarbejde på tværs af faggrænser.

Dogme 10

Forløbet skal appellere til alle sanser og indeholde en 

form for fysisk bevægelse. 
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Et dogme-forløb er karakteriseret ved, at det er byg-

get op af en række forskellige udtryksformer: tekst 

(sagprosa, skønlitteratur etc.), billeder, lyd, filmklip 

(fiktion, dokumentar etc.), musik etc. (dogme nr. 1). 

Herved opnås variation (dogme nr. 3), og der appel-

leres til flere sanser (dogme nr. 10). I begyndelsen 

af dette kapitel blev der gjort opmærksom på, at 

sværhedsgraden af de enkelte moduler, både sprog-

ligt og indholdsmæssigt, bør kunne justeres i op- og 

nedadgående retning – jvf. dogme nr. 2. Dette skal 

forstås på den måde, at læringen både i de enkelte 

moduler og i forløbet som helhed groft set tilret-

telægges efter de klassiske taksonomiske niveauer 

– ofte illustreret af en opadgående trappe, der går 

fra den konkrete til den mere abstrakte tilgang til og 

anvendelse af materialet. Med udtrykket “groft set“ 

menes, at man i planlægningen principielt skal orga-

nisere materialet og opgaver, så progressionen går 

fra det konkrete og usammensatte niveau og til det 

abstrakte og sammensatte – fra det kognitivt enkle 

til det mere komplicerede og krævende niveau. Læ-

reren bør i sit planlægningsarbejde altid holde sig 

den taksonomiske trappe som en grundlæggende 

struktur og ledetråd for øje – uden dog blindt og 

slavisk at følge hvert enkelt taksonomisk trin i for-

bindelse med samtlige øvelser. 

(Kilde: Rikke Gottfredsen – https://www.youtube.com/watch?v=Ylupik_sMuY – Følger man linket, får man en 

mundtlig forklaring på modellen, som tager udgangspunkt i arbejdet med videnskabelige opgaver. Denne – og mange 

andre modeller over det taksonomiske system – er udarbejdet på grundlag af resultaterne fra: Bloom, Benjamin S. Taxonomy 

of Educational Objectives (1956). Published by Allyn and Bacon, Boston, MA. Copyright (c) 1984 by Pearson Education.)

Blooms taksonomi

Kompleks

Simpel

Konkret Abstrakt

Vide

Beskrive

Redegøre for

Tilegne sig

Identificere

Nævne

Definere

Gengive

Genkende

Forstå

Forklare

Formulere

Illustrere/

tegne

Fortolke

Beregne

Opstille

Beskrive med
egne ord

Anvende

Anvende

Vælge

Løse

Skelne

Afprøve

Behandle

Analysere

Sammenligne

Skelne

Sammenholde

Finde

Uddrage

Udvælge

Udlede

Analysere

Opdage

Syntese

Samle

Kombinere

Producere

Skabe/

designe

Ændre

Planlægge

Vurdere

Afgøre

Kontrollere

Bedømme

Kritisere

Diskutere

Oversveje

Forsvare

http://www.youtube.com/watch?v=Ylupik_sMuY
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Ovenstående illustration viser Blooms taksonomis-

ke niveauer i den klassiske trappemodel, som fin-

des gengivet på mange forskellige måder, og som 

af mange op igennem årene er blevet nuanceret, 

udvidet og diskuteret. Modellen må forudsættes 

kendt, så det er ikke stedet her at gå ind i en detal-

jeret forklaring af den. Men hvis man undersøger de 

eksempler på opgaver, som inddrages i dette hæfte 

og i de forløb, som er lagt på nettet, kan man som 

en slags underliggende vandmærke genkende det 

taksonomiske princip. Det skal dog understreges, at 

det anvendes på en meget fri og udogmatisk måde, 

således at hæftets forskellige eksempler på opgaver 

langtfra følger modellen slavisk (mere herom i afsnit 

4.2.).

Det er værd at bemærke, at øvelsesformernes place-

ring på forskellige taksonomiske trin kan anvendes i 

forbindelse med undervisningsdifferentiering og in-

klusion, forstået på den måde at enkelte elever eller 

bestemte grupper i klassen kan få udleveret opgaver 

og øvelser, som er rettet mod netop deres behov og 

niveau – jvf. dogme nr. 6. Når opgaverne er løst, 

kan man i plenum gennemgå resultaterne og derved 

give alle elever medejerskab af undervisningen og 

samtidig give alle elever lejlighed til at følge besva-

relserne på alle niveauer. 

Det er naturligvis vigtigt, at der skabes en sammen-

hæng og en progression fra det enkelte modul til 

det næste (dogme nr. 5). Dette kan gøres på mange 

forskellige måder. Man kan fx bede eleverne om på 

skift at skrive en logbog over indholdet i de enkelte 

moduler, som derefter i begyndelsen af næste mo-

dul bliver læst op eller vist på projektor for klassen. 

Hvis de endnu ikke er i stand til det, kan man bede 

eleverne om på skift at tage fx 3 billeder af de ak-

tiviteter, klassen var beskæftiget med i forskellige 

faser af modulet. Billederne kommenteres derefter 

af den enkelte elev vha. enkle standard-formulerin-

ger (såkaldte chuncks), som læreren fx har skrevet 

på en plakat og hængt op på væggen. Endelig kan 

læreren – på tavlen eller mundtligt – indlede hver 

time med en kort og let forståelig formulering af er-

kendelserne fra forrige modul og derved lede over til 

indholdet af den næste modul (”Sidste gang fandt vi 

ud af... I dag vil vi arbejde med …”).

Når man tilrettelægger forløb efter konceptet Dog-

me-dansk er det desuden nødvendigt at være be-

vidst om, hvilke lærerroller og hvilke læringsformer, 

man vil tage i anvendelse i forbindelse med forløbe-

ne. Her er mantraet, som udtrykt i dogme nr. 3, 

variation. Nedenstående cirkelmodel, som er udar-

bejdet af didaktikeren Sten Beck sammenfatter på 

overbevisende måde hele paletten af muligheder. 

Umiddelbart er det jo sådan, at de enkelte elever 

har bestemte præferencer: Nogle foretrækker den 

klassiske, styrende lærerrolle med frontalundervis-

ning, andre trives bedre med friere projektarbejde 

i grupper etc. Og pointen i denne forbindelse er, at 

ikke en enkelt arbejdsform eller position i cirklen er 

at foretrække frem for en anden, men at det netop 

er variationen imellem disse, som bidrager til, at ele-

verne oplever undervisningsforløbet som interessant 

og afvekslende.
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(Kilde: Beck, S. og Gottlieb (2002). Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. I: 

Gymnasiepædagogik, nr. 32. S. 283)

Denne såkaldt ”operationelle model” skelner mel-

lem fire læringsrum og kan forklares således: 

“Den lodrette akse er mellem to undervisningsprin-

cipper, nemlig orden og kaos. Den vandrette er 

mellem to kommunikationssituationer: 1) afstand, 

hvor læreren positionerer sig som fagperson. For at 

eleven skal have udbytte af undervisningen, er det 

nødvendigt, at han anerkender, at læreren kan og 

ved noget, som eleven gerne vil kunne og vide. Og 

2) nærhed, hvor læreren træner den enkelte elevs 

kompetencer eller sætter sin faglighed på spil som 

deltager i en faglig diskussion.

Kombineres disse to akser, opstår der fire lærings-

rum. I alle rummene er eleverne aktivt lærende, men 

social- og aktivitetsformerne er meget forskellige. 

Ved tavleundervisning (afstand-orden) er læreren 

skulptør og forelæser fagest grundviden, begreber 

og metoder. I værkstedsundervisning (nærhed-or-

den) træner læreren eleverne i det, han har forelæst. 

I klassedialogen (nærhed-kaos) er læreren deltager 

i en dialog, hvor både læreren og eleverne sætter 

faglighed og værdier på spil for at konstruere be-

tydning. Og endelig i gruppe- og projektarbejde 

(afstand-kaos) er læreren konsulent for elever, der 

arbejder selvstændigt i fx projektforløb eller med en 

studieretningsopgave. 

Konsulenten  
  

Delta
gere

n

Sk

ulptø
ren  

  
Træneren

Orden
høj styring

deduktiv methode

+ kontrollerende
- passiviserende

LærerintentionLærerintention

Afstand Nærhed

+ fagperson
- berøringsangst
- arrogance

+ ven
- adskillelsesangst
- intimisering

Flevintention Elevintention

Kaos
induktiv methode

lav styring

+ selvstændiggørende
- risiko for niveausænkning

Tavleundervisning

Gruppe- og
projektarbejde

Værkstedsundervisning

Klassediskussion

Forelæsning
Læreroplæg

Fagligviden, kemestof
Faglige begreber

Lærenen som garant

Viden:
At kunne lytte, tage noter

At kunne bøje sig for vjden,
man ikke på forhånd har

Smågrupper

Individuelt arb.

Træning af faglige
færdigheder
Differentieret undervisning
Fortløbende lærervejledning

Viden og færdighed
Individuel leering
At kunne arbejde koncentreret 

Træning af samarbejdsevne,
selvstændighed ansvarlighed

Viden og færdighed
 og vurdering

At kunne samarbejde
At kunne selv

Træning af vurderingsevne
Evne til at deltage i demokratisk 
meningsudveksling

Viden og vurdering
At kunne håndtere uenighed
At kunne argumentere
At kunne ræsonnere
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Det sidste læringsrum er det vanskeligst tilgængeli-

ge, fordi eleverne her har størst afstand til både stof 

og lærer. De skal selv have styr på fagets vidensom-

råder, metoder og begreber og skal bruge dem i en 

induktivt anlagt problemorienteret sammenhæng. 

Og læreren er ”kun” til stede i baggrunden som 

konsulent.

Men modellens pointe er, at ingen af læringsrumme-

ne er bedre end andre. De skal bruges på forskellige 

tidspunkter, og de skal alle trænes.“ 

(Kilde: Hobel, Peter: Planlægning af den enkelte time og for-

løb. I: Damberg, Erik, Dolin, Jens og Ingerslev, Gitte Holten 

(red.) (2006): Gymnasiepædagogik. En grundbog. Københa-

vn: Hans Reitzels Ferlag. S. 284.)

Det er en vigtig og ufravigelig del af dogmekoncep-

tet (dogme nr. 4), at sproglige øvelser skal kobles 

tæt sammen med forløbets indhold. Det har åben-

bare fordele: Eleverne oplever ikke sprogøvelserne 

som påklistrede og emnet uvedkommende, og sam-

tidig kan de tjene til fordybelse (repetition) og gøre 

eleverne mere fortrolige med undervisningens ind-

hold. I det praktiske arbejde betyder dette, at man 

på passende steder i forløbet bruger det anvend-

te materiale – tekster, billeder, filmklip etc. – som 

grundlag for integrerede grammatiske øvelser, som 

kan rettes præcist mod den givne målgruppe og om 

nødvendigt bidrage til differentiering.

Men inden man tager fat på udarbejdelse af de kon-

krete øvelser, skal man have indsigt i to forhold: For 

det første klassens og de enkelte elevers sproglige 

niveau (”hvad kan de, og hvad har de svært ved?). 

For det andet er det nødvendigt, at man i tilret-

telæggelsen har læreplanens sproglige kompetence-

krav i baghovedet (Hvad står der i Fachanforderun-

gen om den forventede sproglige kompetence for et 

givent klassetrin?). Først når læreren er i besiddelse 

af denne viden, er hun i stand til at tilrettelægge 

arbejdet helt præcist i forhold til den givne målgrup-

pe – hun griber så at sige eleverne lige nøjagtigt dér, 

hvor de befinder sig, og har desuden de nødvendige 

forudsætninger for at medtænke strategier i relation 

til undervisningsdifferentiering. Til glæde for elever-

ne kan man således i langt højere grad arbejde mål-

rettet og kvalificeret, end hvis man blot ville anven-

de sproglige øvelser fra kopiblade eller øvelsesbøger 

uden sammenhæng med forløbets indhold. Man 

skal dog ikke være blind for, at denne arbejdsform 

stiller krav til lærerens indsigt i elevernes svagheder, 

styrker og aktuelle, læringsmæssige behov.

Mange beklager, at elevernes historiske bevidsthed 

er mangelfuld. Det er skolernes opgave at rette op 

på denne mangel. For at kunne forstå os selv og den 

tid vi lever i, er det helt afgørende, at vi kender til, 

hvordan mennesker før os levede og følte. Og her er 

især fiktionslitteraturen en guldgrube, for gennem 

den kan vi så at sige opleve verden gennem andres 

øjne: vi kan opleve en svunden verden på en måde, 

som historievidenskaben normalt ikke åbner for. 

Derfor er det en del af Dogme-konceptet (dogme nr. 

7 og 8), at ældre litteratur og/eller billedkunst skal 

inddrages. Både litteratur- og kunsthistorien byder 

på utallige muligheder i undervisningen, for de al-

ment menneskelige spørgsmål og udfordringer, som 

kunsten til alle tider har kredset om, kan man stadig 

genkende. Men ligeså stor en øjenåbner det for et 

ungt menneske er at genkende sine egne følelser 

fx i middelalderens folkeviser, ligeså spændende er 

det at opdage dét, der forekommer os at være helt 

fremmedartet i tidligere tiders tilgang til verden. 

Det er vigtigt, at børn og unge bevæger sig. Netop 

den fysiske udfoldelse kommer i dag ofte til kort, da 

en stor del af fritiden foregår siddende indendørs 

bag en pc-skærm. Dertil kommer, at ny forskning 

viser, at fysisk aktivitet virker positivt på både kon-

centrationsevne og indlæring (dogme nr. 10) Sam-

menfattende kan man sige, at Dogme-dansk sigter 

bredt, så muligheden for at engagere så mange 

elever som muligt er til stede. Undervisningen skal 

appellere til sanserne, og eleverne skal sættes i be-

vægelse – i både fysisk og mental forstand. 
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Senere i dette hæfte, i kapitel 5 under titlen Mo-

dulerne, findes en gennemgang af et lille udvalg af 

didaktiske muligheder i forbindelse med de vigtigste 

tekst-, materiale- og medieformer, som kan indgå i 

et Dogme-forløb. Hvert afsnit indledes med nogle 

generelle overvejelser over mulighederne i forbindel-

se med anvendelsen af det pågældende materiale 

(tekst, billede, filmklip etc.). Afsnittene er markeret 

med hver deres farve, alt efter materiale og funk-

tion (intro og afslutning); se her ikonerne side 2. 

Derpå følger udvalgte eksempler på anvendelse af  

materialet.

I oplistningen af forskellige former for opgaver skal 

det tilstræbes at ramme en lang række af de lærings-

niveauer, der findes på de forskellige trin af den tak-

sonomiske trappe (se side 24). På denne måde får 

man præsenteret mange – og meget forskellige – 

eksempler på opgaver og øvelser, hvilket også er re-

levant i forbindelse med differentieret undervisning. 

Det er ofte muligt at genbruge materiale til flere 

målgrupper. Uanset om en klasse har haft dansk i 2, 

4 eller 5 år kan man fx inddrage en bestemt billed- 

bog, en bestemt sang eller tekst. Det gælder blot 

om som lærer at gøre sig fortrolig med materialet og 

dets muligheder for dernæst at træne sig i at kun-

ne op- og nedskalere kravene til eleverne, så arten 

af arbejdsopgaver præcist bliver tilpasset den givne 

klasse og målgruppe.

Også på den tilknyttede internetportal findes der ved 

indgangen til hvert undervisningsforløb under over-

skriften Muligheder for differentiering således nogle 

overordnede bemærkninger i relation til mulighed-

erne for op- og nedskalering. Disse forslag kan både 

bringes i anvendelse i en helt bestemt klasse med 

henblik på arbejdet med differentieret undervis- 

ning og i forbindelse med andre klassetrin, hvor de 

faglige og sproglige forudsætninger er nogle andre. 

Undervisningsforløbene på internetportalen er også 

i denne sammenhæng tænkt som et idékatalog til 

inspiration. 

På det laveste taksonomiske niveau handler det stort 

set om gengivelse og beskrivelse; man skal fx kunne 

4.2. Generelle overvejelser, variation gennem sekvensering, 
op- og nedskalering af forløb

svare på ganske simple spørgsmål, der kun kræver 

deskriptiv identifikation af det, der fx står i en tekst 

eller det, man ser på et billede eller i et filmudsnit. 

Allerede fra dette niveau er det vigtigt at integrere 

grammatisk og sproglig træning i indholdet. Man 

kan fx ved hjælp af stereotype indledninger til sæt-

ninger træne ordforråd og simpel syntaks (Fx: Jeg 

ser en dreng; jeg ser en bold); man kan nævne sub- 

stantiver og deres køn. Man kan bøje dem i singularis 

og pluralis. Senere kan man udbygge med verber, 

adjektiver, præpositioner, træne bestemte syntaktis-

ke konstruktioner etc. 

På de højere taksonomiske niveauer, som groft gen-

givet går fra beskrivelse, forståelse og til vurdering 

og bedømmelse bliver arbejdet naturligvis mere og 

mere krævende, da det kræver en stadig højere grad 

af selvstændighed og abstraktionsevne. Og hvor vi 

på det laveste niveau næsten udelukkende anvendte 

materialet til at identificere delelementer, kan man 

nu kræve en stadig højere grad af analyse og sam-

menkædning af iagttagelser og refleksion. Endelig 

bliver man i stand til kritisk og selvstændigt at vurde-

re og fortolke eller perspektivere stoffet. 

Det skal understreges, at et hæfte af dette omfang 

kun vil kunne rumme et begrænset antal eksempler 

på opgaveformer og arbejdsspørgsmål. Der er såle-

des ikke tale om nogen form for fuldstændig oplist-

ning, hvor alle taksonomiske trin systematisk bliver 

gengivet og tilgodeset. Eksemplerne i hæftet skal 

altså tjene som et idékatalog til inspiration, og de 

skal skærpe lærerens opmærksomhed på udarbej-

delse af målrettede og gennemreflekterede opgaver. 

Mange af opgavetyperne vil man med små ændrin-

ger kunne anvende på tværs af modulerne i forbin-

delse med andre genrer eller former for materiale. 

Det er således intentionen, at den samlede fond af 

eksempler, som præsenteres for læseren, vil kunne 

give indblik i opgaveformer, som spænder over hele 

den taksonomiske trappe. 
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Som man ser, er det indbygget i dogmekonceptet, 

at en række læringsområder med større eller mindre 

vægt skal integreres i rækken af moduler. Idet man 

arbejder med en sekvensering af modulerne, altså 

deler dem op i mindre dele der baserer på forskelligt 

materiale og aktivitetsformer, kan flg. inddrages: 

Sekvenser, der bygger på integration af den sprog-

ligt-grammatiske indlæring og træning.

Sekvenser der indeholder bevægelse.

Sekvenser med anvendelse af spil og leg etc.

Sekvenser med digital læring og internet (se her lis-

ten med relevante links s. 52-55).

Den store fare i arbejdet med dogme-forløb er, at 

undervisningen bliver overfladisk, at den varierede 

anvendelse af materialer og genrer leder til et sprin-

gende og atomiseret forløb, hvor den faglige fordy-

belse kommer til kort. Denne bekymring skal tages 

alvorligt. Grundighed i arbejdet med at konstruere 

arbejdsspørgsmål og opgaver, der går i dybden med 

stoffet, samt en sikring af, at der etableres en tydelig 

sammenhæng mellem de enkelte dele i forløbet er 

her vigtigt. 

Men dogme-forløbets kvalitet står og falder i sidste 

ende – som det jo i virkeligheden altid er tilfældet i 

professionelle sammenhænge – med lærerens kva-

lifikationer og menneskelige modenhed. Desuden 

skal det nævnes, at dogme-forløbene, set i årspla-

nens perspektiv, jo ikke står alene: Der findes sta-

dig lærebøger og andet gennemprøvet materiale, fx 

materialer til undervisning i vikingetiden og forhold 

omkring Grønland, som naturligt indgår i undervis-

ningen. 

Imidlertid er der ingen tvivl om, at netop den inter-

esse, motivation og engagement, som gode og ak-

tuelle tematiske undervisningsforløb fremkalder hos 

eleverne giver bonus. Nogle får måske efterfølgen-

de lyst til at arbejde mere intensivt med bestemte 

dele af forløbet. Det kunne fx være en fokusering 

på multimodale udtryksformer, beskæftigelse med 

dansk musik, læsning af en roman, moderne dig-

te eller andre genrer med et vedkommende indhold 

(fx om kærlighed og venskab, skilsmisse og konflikt, 

dødsfald og sorg, skolekultur og opdragelse). Og så 

gælder det om for læreren at være lydhør, at gribe 

chancen og måske i samarbejde med eleverne at ba-

sere et helt forløb på netop det felt, der har vakt 

deres interesse. 

Det er en god idé at anskaffe en dekoreret bog, hvori 

eleverne kan skrive forslag og idéer til undervisnin-

gen, til tematiske dogme-forløb og andet til fælles 

inspiration. Hvis man som lærer fx har besluttet at 

konstruere et forløb om et bestemt tema (fx danske 

traditioner, misbrugsproblemer, etniske minoriteter 

eller andet), og en eller flere elever fx er interes- 

serede i en bestemt tematik eller genre – det kunne 

fx være rap-musik – kunne man bede eleverne selv 

om at bruge bogen til at samle konkrete forslag og 

idéer til forløbet. Forskellige elevgrupper kunne de-

refter få ansvar for at udarbejde udkast til øvelser og 

opgaver (differentiering). 

vide
forstå

anvende

analysere

syntese
vurdere
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Når man begynder et nyt tematisk forløb i klassen, 

er det vigtigste at vække elevernes interesse for em-

net og for forløbet. Med andre ord: Man skal pir-

re deres nysgerrighed og sigte efter at ramme lige 

præcist dér, hvor de som målgruppe befinder sig, 

aldersmæssigt såvel som fagligt og kognitivt. 

Desuden må man være bevidst om de faglige og 

psykosociale forhold i klassen, der afspejles i den 

konkrete sammensætning af elever. Er der elever i 

klassen med specielle faglige problemer og udfor-

dringer, som der skal tages hensyn til? Er der konflik-

ter blandt nogle af eleverne, eller er der elever som 

står i fare for at blive ofre for drilleri og mobning? 

Er der elever, som ikke kan hamle op med de and-

re fysisk eller verbalt? Er der elever, som har store 

udfordringer at kæmpe med på hjemmefronten, fx 

alkoholmisbrug, vold eller fattigdom? Lærerens mu-

lige kendskab til forhold som disse bør på forskellig 

måde spille ind i forbindelse med planlægningen af 

forskellige former for undervisningsdifferentiering. 

Det kan være i relation til både de faglige krav og i 

forbindelse med sociale udfordringer i klassen. 

5.1. Introer – optakter til forløb:
tips til gruppedannelse

5KAPITEL
Modulerne
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1.  Brainstorming vedr. temaet, som eleverne 

 har fået oplyst. 

2.  Mindmap vedr. temaet, som eleverne har 

 fået oplyst.

3.  Præsentation af en eller flere genstande eller 

 artefakter, som har med temaet at gøre, og 

 som vha. en gætteleg skal pirre elevernes 

 nysgerrighed. Oplistning af elevernes forslag 

 på tavlen eller på pc’en.

4.  Præsentation af et diasshow, som viser en 

 række billeder, der har med temaet at 

 gøre. Oplistning af elevernes forslag på 

 tavlen eller på pc’en.

5.  Læreren fremfører en kombination af 

 forskelllige aspekter af temaet; fx kan 

 man på PowerPoint vise et dias med flere 

 billeder eller en collage, hvortil man 

 afspiller en lydfil. Eleverne bidrager 

 mundtligt eller skriftligt med gæt på, 

 hvilket tema, der introduceres.

6.  Afspilning af et lille stykke musik, der skal 

 angive en stemning. Eleverne kan fast-

 holde stemningen gennem skrift, tale, 

 tegninger eller pantomime. 

7.  Afspilning af en temarelateret sang, der 

 appellerer til elevernes musiksmag. 

 Teksten til sangen uddeles og gennem-

 gås. Denne del danner afsæt for opstil-

 lingen af en fælles mindmap.

8.  Afspilning af filmklip; eleverne skal ud fra 

 klippet – i par- eller gruppearbejde 

 – komme med forslag til, hvilket tema, 

 klippet danner optakt til. Læreren skriver 

 forslagene (stikord) op på tavlen, og 

 slutter med at fortælle eleverne, hvad 

 der har motiveret hende til at vælge 

 klippet og det pågældende tema. Hun 

 redegør helt overordnet for målsæt-

 ningerne i forbindelse med arbejdet. 

9.  Titlen på dogme-forløbet skrives på tavlen, 

 og eleverne opfordres til at danne 

 sætninger, hvori titlen eller enkelte dele 

 af den indgår. Boldkast: den, der fanger 

 bolden, skal læse en sætning op. Sætnin-

 gerne noteres på tavlen, forskellige ord-

 klasser understreges, og udvalgte ord-

 klasser trænes (substantivernes former, 

 verbernes hovedtider, adjektivernes 

 bøjning etc.). Papirerne indsamles, og 

 læreren undersøger hjemme, hvilke 

 områder der i relation til de enkelte elever 

 og klassen som helhed er behov for at 

 træne – evt. i forbindelse med de øvelser, 

 der skal indgå i de følgende moduler i 

 dogmeforløbet.

10.  Eleverne reflekterer i grupper over billeder, 

 som på forskellig måde relaterer til 

 temaet. Derefter samarbejder eleverne om 

 at skrive små historier om det respektive 

 billede; husk tydelige omfangskrav. 

I forbindelse med en langsigtet planlæg-

ning, kan man sammen med eleverne 

lave en brainstorming med henblik på at 

nå frem til et katalog af forslag til et el-

ler flere temaer til fremtidige forløb. Det 

har den fordel, at en overvejende del af 

eleverne er motiverede for at beskæftige 

sig med fremtidige emner, og at de har 

mulighed for at bidrage til planlægnin-

gen ved fx at stille forslag til læreren vedr. 

forskellige former for materiale. På denne 

måde får eleverne “medejerskab“ af un-

dervisningen (se også afs. 4.2.).

Herunder oplistes forskellige forslag til konkrete introer og optakter, som strækker sig fra alment kend-
te til mere innovative former for optakter:

Tips til gruppedannelse:
Læreren har udvalgt et antal billeder fra aviser eller magasiner. 

Det er rigtig fint, hvis billederne på forskellig vis har med forlø-

bets tema et gøre. Billederne klippes i et antal brudstykker, som 

skal anvendes til et puslespil. Billedstykkerne fordeles tilfældigt 

blandt eleverne. De skal nu finde sammen med de kammerater, 

som har stykker, der kan sættes sammen til et helt billede. 

Hvis man ønsker at genbruge materialet, kan man med fordel 

laminere det. I afsnit 5.3. opstilles en række øvelser, som kan 

bruges, hvis man ønsker at fortsætte arbejdet med billederne i 

selve dogme-forløbet.
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I forløbene kan man med fordel inddrage alle former 

for tekst, både sagprosa og skønlitterære tekster. 

Elevernes verden åbnes i mødet med det ukendte og 

det anderledes i arbejdet med episke, dramatiske og 

lyriske tekster, som kan skærpe deres sans for æste-

tik. Pirre deres sans for det smukke, det træffende, 

det provokerende eller det underfundige – og for 

det kloge og det sjove udtryk. Gennem litteraturens 

mulighed for indlevelse og dens appel til fantasien 

og til det at danne indre billeder sættes eleverne i 

stand til i højere grad at forstå andre mennesker og 

deres motiver og handlinger. Når man i læsningen 

for en stund får mulighed for at opleve livet gennem 

en andens øjne, at se verden fra en helt ny vinkel, 

udvikles evnen til empati. Det lyder så ligetil, at det 

næsten forekommer banalt. Ikke desto mindre står 

mennesker i vores verden og samfund måske mere 

end nogensinde i fare for at lukke ned og lukke af 

for alt det, der ikke umiddelbart angår ens eget ve 

og vel – og alt det, der ikke blot kan forklares i tal og 

formler. Eller for dens sags skyld konsumeres. Ofte 

foregår dialoger med korte udråb og såkaldte ”li-

kes” på nettet. Men gennem mødet med det kunst-

neriske udtryk bliver verden større og dybere, og det 

bliver muligt at finde udtryk for mangt og meget, 

som er svært eller umuligt at udtrykke i hverdags-

sproget. Man kan spejle sig i kunsten, og pludselig 

kan man opleve, at man ikke står alene. I jagten på 

gode og velegnede tekster gælder det blot om at 

holde øjne og ører åbne, og heldigvis findes der lit-

teratur og kunstneriske tekster af høj kvalitet til alle 

målgrupper – lige fra rolling til olding! 

Novellegenren er selvfølgelig velegnet i forbindelse 

med tematiske forløb, idet der er tale om relativt 

korte tekster, hvor man på de højere nivauer evt. kan 

arbejde med hele teksten. Men mange lærere bekla-

ger, at der ikke er tid til at arbejde med romaner. Det 

er der imidlertid intet til hinder for. Man kan vælge 

et eller flere tekstudsnit, som er velegnede til forlø-

bet, og sætte dem ind i værkets kontekst ved evt. at 

forsyne dem med et præcist resumé, som læreren 

har fundet frem til eller selv har udarbejdet. Det er 

også en mulighed at lade en af de dygtigste elever 

læse hele romanen og dernæst udarbejde et resumé 

(differentiering). 

Men ofte vil man blot vælge et eller flere tekstuds-

nit, som får lov at stå for sig selv. På denne måde kan 

man finde tekstudsnit i en enkelt roman, som kan 

anvendes i forbindelse med en lang række temaer. 

Som eksempel kan vi tage Erling Jepsens roman 

Kunsten at græde i kor (2002). Romanen handler 

om en dysfunktionel familie i et landsbysamfund i 

1960érnes Sønderjylland med far, mor, datter og 

to sønner. Familien er præget af vold, incest og 

omsorgssvigt. Faderen er psykisk ustabil og lider af 

manglende selvværd, også socialt, hvilket han kom-

penserer for ved at udøve psykisk og fysisk vold i 

hjemmet og ved udadtil ved begravelser at tage rol-

len som stærk og karismatisk person, der kan holde 

taler, så ikke et øje er tørt. Den yngste søn føler et 

stort ansvar for familien og vil for enhver pris holde 

faren glad. 

5.2. Modul med tekst

tekst
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Som det fremgår, kan man med de ældste elever i 

danskundervisningen naturligvis anvende en sådan 

roman ud fra dens egentlige hovedtema. Men un-

der et sådant hovedtema gemmer sig en række un-

derordnede emner, som man vha. tekstudsnit kan 

bruge i forskellige andre eller beslægtede tematis-

ke sammenhænge – fx forholdet mellem børn og 

forældre, forholdet mellem søskende, landsbykultur, 

skolekultur, forholdet til naboer etc. Nu kunne man 

indtage rollen som djævelens advokat og indvende, 

at noget sådant er at gøre vold mod romanen som 

værk betragtet. Men hertil er kun at sige, at alterna-

tivet i mange tilfælde er, at man slet ikke anvender 

romangenren. Desuden kan man ofte være heldig at 

motivere de dygtigste elever til også at læse andre 

danske romaner eller at kaste sig over anden dansk 

litteratur. 

I forbindelse med tekstarbejdet kan man udarbejde 

opgaver i analyse og fortolkning. Én gruppe får fx 

til opgave at udarbejde et resumé, en anden en be-

skrivelse af kompositionen, en tredje af fortællefor-

holdene; andre udarbejder personkarakteristikker, 

miljøkarakteristik etc. Resultaterne kan præsenteres 

mundtligt eller skriftligt – fx på PowerPoint – eller 

gennem dramatiseringer, produktion af videose- 

kvenser og andre kreative opgaver. Alle former for 

opgaver kan målrettes mht. differentieret undervis-

ning, således at eleverne arbejder med opgaver, der 

udfordrer og engagerer dem ved hverken at ligge 

under deres faglige niveau, eller i for høj grad at 

overstige det.

Lad os herfra stige ned ad den taksonomiske trappe: 

De valgte tekstudsnit kan man bearbejde på forskel-

lig måde. Man kan fordele dem på et antal grupper 

og lade grupperne løse forskellige opgaver af både 

indholdsmæssig, stilistisk og sproglig art.

Her et par eksempler: 

• Understreg de adjektiver, der forekommer 

 i teksten. 

• På grundlag af adjektiverne og beskrivelsen 

 af situationen i teksten, skal I give en karakteristik 

 af faderen.

• Udarbejd en liste over de personer, der fore-

 kommer i tekstudsnittet og dramatisér situationen. 

• Alle grupper får udleveret et antal forskellige 

 tekstudsnit (fx4). Grupperne bliver bedt om at  

 læse teksten og med deres kroppe at skabe en 

 skulptur, der uden ord skal vise den pågældende 

 situation i teksten. De andre grupper gætter, 

 hvilket tekstudsnit der er tale om. 

• Hvis den pågældende roman er filmatiseret, 

 kan læreren udvælge nogle filmudsnit, som 

 viser de pågældende afsnit i romanen. Man 

 arbejder derefter med forskellige former for 

 sammenligning mellem tekst og film (spørgsmål 

 i forbindelse med genretransformation).

• Eleverne får til opgave ud fra bestemte tekstudsnit  

 at skrive et antal passende sætninger på mindre 

 stykker papir. Det kan fx være små karakteristik- 

 ker af personer eller miljø. Det kunne også 

 være spørgsmål vedr. den symbolik, som det 

 givne tekstudsnit rummer. Sætningerne blandes  

 på et stort bord, og klassen arbejder med at 

 placere dem under de respektive tekstudsnit, 

 som ligger oplistet på et andet bord. Sætningerne  

 kontrolleres og diskuteres indholdsmæssigt 

 samt i forbindelse med sproglig og grammatisk  

 korrekthed. Derefter kan sætningerne fx 

 anvendes til en præsentation af tekstudsnittet. 
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Den lyriske genre er meget anvendelig; man kan ar-

bejde med forståelse af et digt, gå i dybden med 

opbygning, ordvalg og virkemidler. Igennem kreati-

ve øvelser, hvor eleverne også selv får lejlighed til at 

udtrykke sig gennem digte, kan man få åbnet øjne-

ne for det, vi kan kalde usagte rum. Altså stemnin-

ger og følelser, som hverdagssproget normalt ikke 

formår at indfange. 

Man kan gennemgå et digt på ganske traditionel 

vis under hensyntagen til de taksonomiske niveauer. 

Man kan klippe digtet i brudstykker og lade eleverne 

samle stykkerne til et meningsfuldt hele – sammen-

faldende med det oprindelige digt eller som en kon-

struktion af noget helt nyt. 

Man opstiller en boks eller papkasse, hvori læreren 

eller eleverne har lagt sedler med en lang række 

forskellige ord. Nu bliver eleverne enkeltvis, parvis 

eller i grupper bedt om at trække et antal ord af kas-

sen. Disse ord skal nu bruges som grundlag for skriv- 

ningen af en tekst – i prosa eller lyrik. Ordene kan 

også anvendes i forbindelse med mundtlig fremstil-

ling. Efterfølgende kan ordene bruges i forbindelse 

med mange former for træning af dansk grammatik 

og syntaks. 

Ideen med kassen, som er beskrevet ovenfor, kan 

ligeledes anvendes i forbindelse med udklippede bil-

leder, som eleverne har samlet og medbragt. Bille-

derne kan bruges som grundlag for forskellige skri-

veøvelser i en række genrer: digt, prosabeskrivelse 

etc. 

Vælger man i sit forløb at inddrage sagprosa som fx 

en avisartikel eller en artikel fra internettet, er der 

ligeledes mange måder at gribe arbejdet an på. Her 

blot et udvalg:

• Skrivning af et resumé.

• Eleverne formulerer mundtligt eller skriftligt  

 spørgsmål til teksten og stiller dem til hinanden.

 

• Teksten kopieres i et antal, der svarer til antallet 

 af arbejdsgrupper. Den klippes i stykker i afsnit,  

 og eleverne arbejder dernæst med at rekonstruere 

 den. Dette arbejde skaber bevidsthed om 

 teksters opbygning og evt. argumentation. 

• Teksten læses op eller afspilles fra en lydfil (fx 

 en lydbog), og eleverne lytter. De arbejder dernæst

 i små grupper med at ’genskabe’ teksten i skriftlig  

 form (resumé). Afsluttende får de teksten 

 udleveret, så de kan kontrollere deres egen version. 

• Et lignende arbejde kan foregå ved, at grupperne  

 får udleveret forskellige tekster, der belyser 

 et emne fra varierende vinkler. Her profiterer 

 klassen ved at få præsenteret og analyseret andre  

 tekster end dem, de selv har arbejdet med, og 

 emnet bliver bredt belyst. Man kan derefter 

 evt. fastholde resultaterne ved udarbejdelsen 

 af en plakat til ophængning i klasseværelset 

 eller bede eleverne om at udarbejde en 

 PowerPoint-præsentation med resultaterne. 

• Læreren kan udarbejde forskellige såkaldte 

 chuncks eller skabeloner til forskellige typer 

 tekstarbejde (brev, læserbrev, argumenteret 

 indsigelse etc.). Rent praktisk udarbejder man en  

 hultekst, der er forsynet med et antal faste 

 vendinger, der er typiske for netop den slags tekst,  

 man ønsker at arbejde med - ”Efter min mening”, 

 ”Jeg er helt enig med dig”, ”Min erfaring er...”,

 ”Årsagen til problemet er...” etc. Eleverne arbejder  

 med at udfylde teksten enten enkeltvis, i par eller i 

 mindre grupper. 

• Eleverne kan, fx enkeltvis eller i par, mundtligt  

 gengive indholdet af en given tekst; stikord kan 

 inden fremførelsen udleveres til de andre på 

 holdet, enten på papir, via en projekter, eller 

 man kan notere dem på tavlen. 
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Flere af de foreslåede typer af tekstarbejde kan kom-

bineres og fordeles mellem enkelte elever, par eller 

små grupper. Efter arbejdet fremlægges resultaterne 

i plenum. Herved er det muligt at bibringe elever-

ne bevidsthed om, at der er mange måder, hvorpå 

man kan arbejde med stoffet, og at mennesker læ-

rer på forskellig vis. På denne måde kan man træne 

eleverne i at bidrage til tilrettelæggelsen af enkelte 

stofområder og skabe bevidsthed om deres egen 

læring. 

Tekst – sekvenser med sproglig og 
grammatisk træning

Alle genrer er velegnede i forbindelse med inte- 

greret sproglig-grammatisk træning. Nedenstående 

eksempler er blot et udsnit af de mange muligheder, 

der findes. 

• Trin 1: Bed eleverne om med et udvalg af 

 farver  at markere forskellige ordklasser i en 

 læst tekst. 

• Trin 2: Bed eleverne om at omskrive teksten 

 på forskellig måde (fx indsætte alternative 

 adjektiver eller at skifte verbernes tempus).

• Indsæt de korrekte ord i en tekst, hvor man 

 har klippet ”huller”. 

• Formulér skriftligt spørgsmål til teksten, som 

 man på forskellig vis kan gennemgå med henblik 

 på besvarelsen af dem evt. i kombination med 

 sproglige rettelser.

• Klip teksten i stykker – enkelte ord eller 

 mindre sammenhænge – og lad eleverne 

 rekonstruere teksten (træning af gloser og 

 korrekt syntaks). 

• Skriv et brev til en person, der nævnes i 

 teksten. 

• Skriv om den skildrede hændelse 

 ud fra en anden persons synsvinkel. 

• Skriv et digt om emnet i prosateksten 

 (genretransformation) 

• Digt videre på tekstudsnittet og skriv din egen 

 fortælling; brug fx et bestemt antal ord 

 fra teksten. 
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Vi lever i en visuel tid; billeder findes over alt. I hverdagen konfronteres eleverne konstant med dem, og udbredelsen 

af mobiltelefoner har bevirket, at børn og unge fotograferer (og optager egne filmklip) som aldrig før. For lærerne 

gælder det (også) om at opdage og drage nytte af de visuelle udtryksformer og de unges kompetencer. Søger man 

på Google efter materiale i forbindelse med forskellige temaer (fx familie, ungdom, teknik, dansk mad etc.) under 

kategorien ”Billeder”, vil man kunne finde store mængder af materiale, herunder også velegnede eksempler fra 

kunsthistorien, der fungerer rigtig fint som del af et tematisk forløb. 

Dette gælder helt fra begynderniveau og op til undervisningen i Sekundarstufe II. Det er muligt at udarbejde opga-

ver og arbejdsspørgsmål, der går fra det helt konkrete og fagligt enkle til det mere analyserende og sammensatte 

– for til sidst på højeste niveau at nå frem til fuldstændige billedanalyser, der indbefatter fortolkning og perspekti-

vering. I det følgende finder man en række arbejdsspørgsmål til et tænkt billede, som netop er oplistet med takso-

nomisk progression. En sådan grundopskrift kan være til nytte i forbindelse med udarbejdelsen af en lang række 

tematiske forløb på vidt forskellige niveauer.

1.  Skriv en liste over de ting (substantiver), 

 du kan finde på billedet. Brug ubestemt 

 form, singularis. 

2.  Skriv en liste over, hvad personerne på

  billedet foretager sig (subjekt og verbum)

3.  Skriv en liste over de ting, der har med 

 naturen at gøre.

4.  Skriv en tekst om, hvorfor du tror (fx) 

 pigen sidder/går/står, som hun gør på 

 billedet.

5.  Skriv en tekst, hvor du argumenterer for, 

 hvem der er den vigtigste person på 

 billedet.

6.  Skriv hvad du tror, billedet betyder.

7.  Skriv en tekst om, hvad du tror, der er 

 sket før dette billede blev taget, og hvad 

 der vil ske derefter.

8.  Digt en lille historie, hvori billedet indgår 

 som en illustration.

9.  Er billedet godt eller dårligt? Hvad kan du 

 lide – eller ikke lide – ved billedet?

10.  Udarbejd en billedanalyse vha. de faglige 

 begreber, du har lært (komposition, far-

 vevalg, det gyldne snit etc.) med henblik 

 på både en beskrivelse af det denotative 

 og det konnotative niveau. 

11.  Hvordan vil du beskrive billedets udsagn i 

 forbindelse med forløbets overordnede 

 tema? 

12.  Sammenlign billedets udsagn med den 

 betydning, der ligger i et af de andre 

 elementer i det tematiske forløb (fx 

 filmklippet/digtet/lydklippet etc.).

Eksempler på (skriftlige) spørgsmål til billeder:

5.3. Modul med billeder
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Læreren retter teksten (se pkt. 9) derhjemme 

med henblik på målrettet sproglig korrektur. 

Hermed menes, at læreren i arbejdet med at 

rette teksten udelukkende udpeger den type 

sproglige fejl, der falder mest i øjnene og 

skæmmer teksten mest. Det kunne fx være 

adjektivernes bøjning eller anvendelsen af 

substantivernes bestemte form på dansk. 

Eleverne får derefter i næste modul udleveret 

øvelsen og bliver bedt om at arbejde specielt 

fokuseret med netop dette område i resten 

af dogme-forløbet. Læreren følger op på ele-

vens læring i gennemgangen af den afslut-

tende portfolio. På denne måde kan læreren 

ikke blot vurdere elevens endelige produkt, 

men også den proces, eleven har været igen-

nem og de fremskridt, der er sket. 

Billeder – sekvenser med sproglig og grammatisk træning

1.  Læg et antal laminerede billeder på gulvet 

 og lad eleverne hoppe fra ét billede til et 

 andet. Ved hvert billede skal de som træning 

 nævne motivet i relation til forskellige 

 grammatiske kategorier eller danne 

 bestemte sætninger af fastlagte ordklasser 

 (”En bold – bolde”, ”En rød bold – røde 

 bolde”, ”Jeg kan lide en rød bold” etc.). Her 

 kobles den grammatiske træning sammen 

 med kravet om bevægelse jvf. dogme nr. 10.

2.  Skriv eller benævn de substantiver, du kan se 

 på billedet (”Der er en pige”, ”Der er 

 en bold”)

3.  Dan henholdsvis bestemt og ubestemt form i 

 singularis og pluralis.

4.  Dan hele sætninger, hvori former af 

 substantiverne indgår. (”Pigen er lille”, 

 ”Bolden er rød” etc.)

5.  Dan helsætninger hvor både substantiver, 

 verbalformer og adjektiver indgår. 

 (”Pigen spiller bold”, ”Bolden triller”, 

 ”Bolden er rød”, ”Den røde bold triller”) 

 Fordel en række billeder blandt eleverne. 

 Lad dem træne gloser og ordklasser ved at 

 lade dem bede hinanden om forskellige bille-

 der (”Må jeg bede om bolden?”, ”Må jeg 

 bede om den røde bold?”, ”Må jeg bede om 

 billedet med pigen” etc.)

6.  Skriv en lille tekst, hvor billedet beskrives.

7.  Formulér – i mundtlig eller skriftlig form 

 – en fiktiv tekst, hvori billedet indgår som en 

 del af en fortælling. 

8.  Lad eleverne tegne små billeder og brug 

 billederne som grundlag for skriveøvelser. 

9.  Udlevér en række billeder uden umiddelbar 

 indbyrdes sammenhæng. Lad eleverne i 

 grupper lægge billederne i en række, 

 som danner en lille fortælling. Som skriftlig 

 eller mundtlig øvelse, skal de på grundlag af 

 billederne individuelt eller parvis formulere 

 en lille tekst. 

Tip
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En genre, som man først de senere år har opdaget i 

undervisningssammenhæng er billedbøger eller gra-

phic novels. Årsagen til dette er, at mange moder-

ne billedbøger ikke længere er entydige og enkle i 

form og indhold, men som derimod sammensatte 

kunstværker, der er interessante for alle aldersgrup-

per. Således betegnes de som ”alle-aldre-litteratur”. 

Emner, som man tidligere aldrig ville se behandlet i 

en billedbog, er nu ganske almindelige, og vi møder 

nuancerede kunstneriske fremstillinger af en lang 

række emner, som er relevante for unge og voksne 

mennesker: forholdet mellem generationerne, syg-

dom og død, mobning, misbrugsproblemer, venskab 

og uvenskab, skilsmisse etc.

Billedbøgerne kan sideløbende udnytte potentia-

lerne i såvel de tekstlige som de visuelle udtryk – og 

ikke mindst spille på relationen eller samspillet mel-

lem disse. De mere eller mindre sammenfaldende 

eller modstridende udtryk i relationen mellem tekst- 

og billedside (dét, der kaldes ikonoteksten) skaber 

spændende rum for fordybelse og undersøgelse. 

Billedbogsgenren er en næsten obligatorisk del af 

et godt dogme-forløb af den åbenlyse grund, at 

vi her har at gøre med sprogligt set ganske enkle 

tekster, der ikke skaber store sproglige barrierer og 

udfordringer i dansk som fremmedsprog, men som 

på den anden side på det indholdsmæssige plan og 

gennem ikonoteksten rummer en meget høj grad af 

kompleksitet. Således gør disse moderne billedbø-

ger, der har bibeholdt den ’barnlige’ og enkle sprog-

tone og stil, det på fascinerende vis muligt allerede i 

forbindelse med de første år af danskundervisningen 

at læse og forstå tekster, som på trods af deres en-

kelhed alligevel magter at udfordre den ældre læser 

på et kognitivt set højt niveau. Denne kombination 

er ganske enkelt et fund for dansklæreren! 

Man kan arbejde med henholdsvis tekst og billede 

på en måde, så spørgsmålene danner en progressi-

on; de stiger så at sige opad på den taksonomiske 

trappe. Og dermed er materialet brugbart til en lang 

række målgrupper og giver mulighed for at arbejde 

fokuseret i relation til forskellige slags elever i klas-

sen. Man kan selvfølgelig sætte alle elever til at bes-

vare alle spørgsmål, men man kan også vælge at for-

dele spørgsmålene efter de taksonomiske niveauer, 

hvis man fx vil foretage undervisningsdifferentiering. 

Måske må man på laveste niveau (fx i begyndelsen 

af Sek. I) skære eller ændre i listens øverste trin, og 

måske skal man skære i de laveste, hvis der er tale 

om et højere fagligt niveau (fx Sek. II). I dette tilfæl-

de kan man fx træne teoretiske begreber fra billed- 

analysen (denotation, konnotation etc.) og nå frem 

til krævende tolkningsmæssige refleksioner og poin-

ter i relation til det enkelte billede og til forløbets 

andre elementer.

I forbindelse med arbejdsopgaver vedrørende billed-

siden skal der henvises til afsnittet om billeder (afs. 

5.3.); og det samme gælder tekstsiden (afs. 5.2.). 

Men dertil føjer sig naturligvis analysen af ikonoteks-

tens udsagn, idet det netop er de varierende former 

for relationer mellem tekst- og billedside, som skaber 

billedbogens rum af betydning. I det følgende ses 

nogle eksempler på anvendelse, der går fra et relativt 

lavt taksonomisk niveau og til et højere trin, og hvor 

spørgsmålene kan fordeles i en bestemt klasse (dif-

ferentiering) eller anvendes på forskellige klassetrin. 

5.4. Modul med billedbøger
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1.  Hvad ser du på billedet, som ikke står i 

 teksten?

2.  Hvad står der i teksten, som du ikke finder 

 på billedet?

3.  Beskriv personen i teksten og sammenlign 

 med personen på billedet.

4.  Beskriv stemningen på billedet og vurdér om 

 adjektiverne i teksten peger i samme retning.

5.  Siger billede og tekst det samme?

 (er ikonoteksten symmetrisk)?

6.  Find steder, hvor billede og tekst udfylder 

 hinandens ’huller’ eller forstærker 

 hinandens udtryk (er ikonoteksten

 kompletterende eller forstærkende?)

7.  Er tekst- og billedside modstridende? Argu-

 mentér for din beskrivelse af ikonoteksten.

8.  På grundlag af et udvalgt opslag i billed-

 bogen, som du vurderer er repræsentativt 

 for bogens ikonotekst, bedes du foretage en 

 analyse og fortolkning.

9.  Foretag en analyse og fortolkning af 

 billedbogen under hensyntagen til både 

 billed- og tekstside samt til ikonoteksten. 

10.   På baggrund af analyse og fortolkning af 

 billedbogen bedes du sammenligne de 

 værdier og holdninger, den udtrykker, med 

 filmklippets, digtets eller novellens tema.

Gennem anvendelsen af forskellige arbejdsformer kan man sikre variation i undervisningen. I nogle tilfælde er det 

naturligt at vælge individuelt arbejde, i andre par- eller gruppearbejde. Fordelingen af spørgsmålene skal foregå 

målrettet, således at de enkelte elever udfordres optimalt. Vha. en afsluttende opsamling i plenum under ledelse 

af læreren sikres det, at billedbogens tematik fremgår tydeligt og klart for alle elever. 

Billedbøger – sekvenser med sproglig og grammatisk træning

Den sproglige og grammatiske træning i relation til arbejdet med billedbøger kan foregå på basis af både billed- 

og tekstside. Ideer hertil findes i de foregående afsnit 5.2. og 5.3. 
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Film er velegnede i forbindelse med træning af lytte-

forståelse. Mange har svært ved at opfange moder-

ne dansk talesprog, så det er oplagt at udnytte en- 

hver lejlighed til at træne forståelsen. Det kan ske 

ved at se danske film, dansk tv, høre dansk radio, 

danske lydbøger etc. Sammen med ældre elever kan 

man også aftale at følge med i populære danske 

dramaserier, som man kan streame afsnit af på net-

tet. En anseelig mængde udsendelser af forskellig 

art ligger frit tilgængeligt på Danmarks Radios hjem-

meside (www.dr.dk).

På Youtube – og på nettet generelt – kan man finde 

et væld af filmklip om næsten alt mellem himmel 

og jord: Man kan finde klip fra spillefilm (fiktion), 

og man kan finde små dokumentarudsendelser, 

små amatørfilm, musikvideoer, kortfilm, reklamer, 

brugsanvisninger og meget mere. Hele denne ma-

terialesamling, som er en skønsom blanding af skidt 

og kanel, er på mange måder en guldgrube for en-

hver underviser.

Inden man tager fat på planlægningen, skal man 

naturligvis orientere sig i forbindelse med spørgs-

mål vedr. copyright og rettigheder. På internetsiden 

”Filme im Unterricht” (se listen med links bagerst i 

dette hæfte) kan man som lærer i Tyskland hente 

oplysninger om ophavsret i forbindelse med anven-

delse af materialer i undervisningen. I forbindelse 

med anvendelsen af spillefilm, kan man uden nogen 

form for tilladelse anvende 15 % af en film (jf. § 

60a UrhG). I de fleste tilfælde vil dette være tilstræk-

keligt i forbindelse med inddragelsen af filmklip i 

danskundervisningen. En lang række film kan man 

købe med skolelicens (Ö-Recht), ligesom man kan 

streame dokumentarudsendelser og film på nettet. 

Lange spille- og dokumentarfilm …

Ligesom i forbindelse med andre medie- og tekst-

former kan man i arbejdet med film vælge at ind-

drage et helt værk, altså en film i sin fulde længde. 

Eller man kan vælge at inddrage et enkelt eller flere 

klip. En hel film er af flere grunde vanskelig at ar-

bejde med i klasseplenum. For det første kan man 

af tidsmæssige hensyn ikke bruge over 90 minutter 

på at se hele filmen og ovenikøbet på et fremmed-

sprog, som umiddelbart ofte vil være vanskelig at 

forstå for eleverne. For det andet skal man også her 

være opmærksom på juridiske spørgsmål vedr. ret-

tigheder. Er der tale om danskundervisning på hø-

jeste niveau og med modne og engagerede elever, 

subsidiært kursusdeltagere, kan man bede dem om 

at se hele filmen hjemme og som forberedelse til 

undervisningen at arbejde med filmanalyse og der- 

under forskellige opgaver i relation hertil (udarbej-

delse af: resumé, personkarakteristikker, model over 

komposition, aktantmodel, selektion af vigtige klip 

med analyse af disse etc.). 

Hvis man som lærer alligevel ønsker at klassen skal få 

indblik i hele filmens komposition og handling, kan 

man evt. finde et resumé på nettet eller selv skrive 

et for på denne måde at kontekstualisere det valgte 

klip. Det eller de valgte udsnit af filmen kan nu bear-

bejdes på flere måder. Man kan afspille klippene og 

undersøge, hvad eleverne forstår, fx ved en fælles 

opsamling på tavlen. Herefter spilles sekvenserne 

igen, og elevernes første bud på indholdet suppleres 

af flere iagttagelser. Til slut kan læreren udlevere en 

transskription af indholdet/replikkerne til sammen-

ligning. Ofte vil eleverne opleve glæde ved i fæl-

lesskab at have forstået store dele af teksten, og de 

steder i filmen, man stadig ikke har forstået, kan nu 

gennemgås. 

5.5. Modul med film og filmklip

http://www.dr.dk
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I den eventuelt næste fase kan eleverne gruppevis 

og ved hjælp af et opgaveark undersøge forskellige 

aspekter af filmklippene, både i relation til indhold 

og sprog. En gruppe kan få til opgave at analysere 

filmens kameraføring, valg af perspektiv etc. En an-

den gruppe kan få til opgave at undersøge filmens 

anvendelse af lydeffekter. En tredje gruppe kan ar-

bejde med at karakterisere en bestemt person ved 

at analysere både sprog og kropssprog etc. Den 

endelige gennemgang af teksten i plenum foregår 

dernæst som en fælles opsamling af gruppernes 

iagttagelser. 

Oplever eleverne undervisningen med filmen som 

spændende og vedkommende, vil de mest motive- 

rede af dem måske få lyst til i fritiden at låne eller 

streame hele filmen. 

Enkelte klip …

Man kan i anvendelsen af film også bevidst fravælge 

som baggrund at inddrage hele filmens handling for 

blot at fokusere på et enkelt klip, som læreren har 

valgt, med den begrundelse at netop dette udsnit 

er specielt egnet i relation til det dogmetema, som 

klassen arbejder med. I relation til et tema, der fx 

omhandler familieformer, kunne man forestille sig et 

filmklip, der viser en stor familie i samtale ved mid-

dagsbordet. Der er tre generationer, og vi ser, at de 

alle bor i samme hus. Eller man kunne tænke sig 

et klip, hvor en alenefar sidder ved middagsbordet i 

hyggelig samtale med sine to børn. 

Under Themenbereich 2 (Sek II) Historie og politik, 

kunne man fx forestille sig, at læreren til det højeste 

niveau på Sek. II har udarbejdet et forløb unter titlen 

Krig og fred – om venskab og fjendskab. Læreren 

har fx valgt et klip fra en spille- eller dokumentar-

film, der forestiller et bombardement af en landsby 

set fra luften. Eller hun har måske valgt en scene, 

hvor en gruppe unge står i skolegården, men en en-

kelt bliver tydeligvis holdt udenfor og ignoreret. Hun 

kan også have valgt et klip, hvor to venner forsones 

efter et skænderi. 

Første trin må være at forstå, hvad der bliver sagt 

i det valgte filmklip. Man kan lade hele klassen ar-

bejde med indholdet i hele klippet, men man kan 

fx også vælge at lade eleverne i pararbejde eller i 

små grupper fokusere på delaspekter, fx på forskel-

lige personer, kameraføringen eller det givne miljø, 

som scenen udspilles i. På denne måde kan man 

sammenstykke en forståelse af hele filmklippet og 

formidle ukendte gloser. 

Kreative øvelser i forbindelse 
med filmklip

Det er også en mulighed at lade eleverne arbejde 

med en filmsekvens uden lyd, hvis man ikke har 

kunnet finde et egnet klip i en dansksproget film. I 

sådanne tilfælde kan eleverne arbejde kreativt med 

at konstruere replikker til de enkelte personer, som 

de mener harmonerer med filmsekvensens stemning, 

som fx formidles gennem farvelægning, perspektiv 

og figurernes kropssprog. 

Filmklip er desuden oplagte i forbindelse med em-

pati- og fantasiøvelser; man kan fx lade eleverne  

skrive de tanker, som de forestiller sig, at de skil-

drede personer har. Hvad tænker fx beboerne i 

den bombede landsby? Hvad siger de til hinanden? 

Tanker og dialoger kan konstrueres og åbne for ele-

vernes fantasi og evne til empati. Også i forbindel-

se med eksemplet med mobningen i skolegården 

er der mange muligheder for udarbejdelse af små 

øvelser, der ikke blot styrker elevernes empati, men 

tillige sprogindlæringen. De kan fx skrive små fiktive 

beskeder på mail eller sms, som på forskellig måde 

forholder sig til situationen. Man kan bede dem om 

at skrive en mail til mobbeofferet eller gengive offe-

rets tanker på skrift, og de kan skrive en fiktiv mail 

til den, der mobber etc. Sådanne opgaver ikke blot 

styrker elevernes empati, men også deres evne til at 

opnå en nuanceret forståelse af social interaktion. 

Afgrænsede opgaver af denne art kan man give til 

eleverne individuelt eller i små grupper og afslutten-

de lade dem præsentere dem for hinanden. 
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I forbindelse med filmmediet kan kreativiteten styr-

kes ved, at eleverne selv skriver små dele af en 

drejebog og dernæst optager indholdet med mo-

biltelefon, tablet eller andet udstyr. Optagelse og 

redigering fungerer som led i en bearbejdning og en 

kritisk proces med henblik på en dybere forståelse 

af form og indhold samt sproglig korrekthed. Det 

er også en mulighed at anvende dukker eller stof-

dyr som aktører i små dramatiseringer, som optages 

med mobiltelefonens videoteknik. På denne måde 

kan eleverne fremstille små filmsekvenser, der på 

forskellig måde er relevante i relation til det dogme-

tema, de arbejder med. Naturligvis er det lærerens 

pligt at sikre, at der gennem dette arbejde ikke sen-

des uheldige og på forskellig måde kompromitteren-

de sekvenser rundt blandt eleverne, som så risikerer 

at blive lagt på nettet og brugt til fx mobning. 

Eleverne nyder at producere filmsekvenser om dette 

eller hint; aktiviteten gør det spændende for dem 

at bruge det danske sprog og at finde egnede ven-

dinger fra dansk talesprog. Gennem redigeringspro- 

cessen træner de korrekt udtale, og frem for alt  

føler de en stolthed ved selv at kunne bruge sproget 

præcist og effektfuldt. De oplever at kunne skabe 

deres helt egne form for udtryk – eller kunst, hvor 

de på en ny og alternativ måde kan forholde sig til 

forskellige situationer og udfordringer. Forhandlin-

gerne med kammeraterne om indhold og virkemid-

ler træner en lang række demokratiske og sociale 

kompetencer og giver en oplevelse af glæde ved at 

skabe i fællesskab. 

Film og filmklip – sekvenser med 
sproglig og grammatisk træning

I forbindelse med sproglig-grammatisk træning kan 

man bede eleverne om at lytte og afskrive små sek-

venser af film. Netop fordi filmmediet er præget af 

flygtighed, kan man i klassen eller som hjemmearbej- 

de bede eleverne om at afskrive dele til fælles brug. 

En idé er det også at afspille film eller tegneserier 

uden lyd og derefter bede eleverne om at sætte tale 

og replikker på filmen. Disse tekster kan man deref-

ter bearbejde på forskellig vis ved at træne ordklas-

ser, substantiver i singularis og pluralis, verbalformer, 

finde synonymer, modsætninger etc. 

Det er også en mulighed at bede eleverne om vha. 

optagefunktionen på deres mobiltelefoner at opta-

ge små brugsanvisninger, forsynet med enkle verba-

le forklaringer. Netop brugsanvisninger er særdeles 

velegnede i forbindelse med træning af verbernes 

imperativform. 

Endelig kan man udlevere et ark med spørgsmål til 

film, som skal besvares enten mundtligt eller skrift-

ligt, ligesom man med afsæt i filmen kan udarbejde 

en kryds-og tværs. Hertil findes redskaber på nettet 

(se listen over links bagerst i bogen).
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De fleste lærere har i dag adgang til musik og mu-

sikvideoer via streamingtjenester, og her finder man 

sange med dansk tekst til alle aldersgrupper. I for-

bindelse med udarbejdelsen af forløb med Dog-

me-dansk vil man med lidt tålmodighed og kreati-

vitet kunne finde materiale til de allerfleste temaer. 

Somme tider kan man finde de tilhørende tekster på 

nettet, men selvfølgelig langtfra altid. I forbindelse 

med tekstarbejdet generelt kan man hente inspira-

tion i afsnit 5.2. 

En god idé er det – fx som indledning og uden 

kommentarer – til hver modul i et givent forløb at 

afspille en bestemt sang. Det skaber nysgerrighed, 

og måske vil eleverne opleve, at de forstår mere og 

mere af den. Når man så i et afsluttende modul ar-

bejder med sangen, vil der for de fleste falde nogle 

brikker på plads.

Også musik uden tekst kan anvendes i dogmeforlø-

bet; her kan man lade musikken virke gennem den 

stemning, den skaber, og udarbejde kreative øvelser 

i forbindelse med skriveopgaver, tegning og form-

ning. Skriveopgaver kan fx gå ud på at skrive en an-

meldelse af musikken, en fremstilling af de tanker 

og følelser den fremkalder etc. 

Lyd, musik og sang – sekvenser med 
sproglig og grammatisk træning

I forbindelse med træning af lytteforståelse kan man 

(i grupper) lade eleverne afskrive teksten til en sang. 

Gruppen bytter derefter afskriften med en anden 

gruppe og får derved afklaret flere ord i teksten – og 

så fremdeles. Mange ord kan man finde frem til via 

konteksten. Endelig er sangen fuldstændigt afskre-

vet. Skulle der mangle nogle ord, kan læreren hjæl-

pe klassen i et afsluttende plenumarbejde. 

Når man har den fulde tekst til rådighed, kan man 

med den som grundlag udarbejde en række forskellige 

grammatiske øvelser, afhængigt af hvad der er behov 

for hos eleverne. Øvelserne eller opgaverne kan forde-

les i grupper under hensyntagen til de enkelte elevers 

behov; på denne måde arbejdes der med undervis- 

ningsdiffentiering, og alle elever kan i en afsluttende 

opsamling drage nytte af kammeraternes arbejde.

Musikken kan afspilles, og eleverne vælger fx 10 

danske adjektiver fra en kasse, hvori læreren har lagt 

en mængde ord af alle kategorier. Ordene skal danne 

grundlag for en beskrivelse af musikken. Efterfølgende 

kan de anvendes til grammatisk træning af adjektiver-

nes bøjning. 

5.6. Modul med lyd, musik og
musik i kombination med tekst (sang)
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I en hverdag, hvor de fleste elever modtager viden 

og nyheder fra digitale kilder, bliver det stadig vigti-

gere at beskæftige sig med de multimodale kunst- 

og tekstformer. Tekst, billede, animationer og lyd 

optræder på digitale platforme, indgår i indbyrdes 

samspil og danner synergieffekter. Der er tale om 

avisartikler på nettet, grafiske fortællinger, leksikon-

artikler, facebooksider, blogs, interaktive platforme, 

digitale kunstneriske eksperimenter etc. etc. En hel 

vifte af udtryksformer, som er en afgørende del af 

børns og unges verden, og som de derfor også skal 

lære at forholde sig analytisk, reflekteret og kritisk 

til. 

Når man i undervisningen anvender multimoda-

le udtryksformer, indleder man ved hjælp af de 

gængse metoder en analyse af de enkelte dele eller 

modaliteter – det kan fx være et billede, en filmsek-

vens eller et stykke tekst. Her kan de taksonomiske 

niveauer tilgodeses fuldstændig på samme måde, 

som det allerede er blevet antydet under de respek-

tive genre- og modulbeskrivelser (se kap. 5.2.-5.6.).

 

Først derefter skal fokus rettes mod det udtryk, der 

skabes gennem den synergi, som det multimodale 

udtryk skaber. Det vil sige, at interessen rettes mod 

den betydning, som de mange interaktionsformer 

(tekst, billede, lyd, musik og animationseffekter) 

skaber for værkets samlede udtryk. Der er et væld 

af muligheder for kombinationer af udtryk i sådan-

ne værker, hvor ikke kun den enkelte udtryksform i 

isoleret form skaber mening, men hvor selve sam-

spillet og den synergi, der opstår imellem dem, står 

i forgrunden og danner ny betydning. Ligesom i 

forbindelse med arbejdet med billedbøger, hvor iko-

noteksten manifesterer betydningen af det enkelte op- 

slag og hele billedbogen, er det i forbindelse med det 

multimodale udtryk ligeledes interaktionen mellem de 

enkelte modaliteter, som man skal søge at afdække. 

I den moderne digitaliserede virkelighed konfronteres 

børn og unge i kraft af deres medieforbrug dagligt 

med multimodale udtryksformer, og derfor er de i høj 

grad fortrolige med medieprodukter, der kendetegnes 

ved flere interagerende betydningsniveauer.

Multimodale tekster - sekvenser med 
sproglig og grammatisk træning 

Sproglige og grammatiske øvelser kan integreres i 

forbindelse med alle de involverede udtryksformer. 

En række muligheder er allerede blevet beskrevet i 

de foregående afsnit om tekst, billede og musik.

5.7. Modul med multimodale tekster
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Det er en del af konceptet i dogme-dansk, at der 

skal appelleres til alle sanser. Man kan pirre elever-

nes nysgerrighed ved at anvende en eller flere gen-

stande som optakt til et forløb og lade dem gætte 

på, hvilket tema, der skal behandles i de følgende 

moduler. Vil man arbejde med dansk hverdagskul-

tur, kunne man fx medbringe ting til borddækning. 

Disse ting kan beskrives og i øvrigt senere anven-

des i forbindelse med sproglige øvelser. Vil man fx 

beskæftige sig med kærlighed og venskab kunne 

man medbringe effekter, der peger frem mod emnet 

– en pude med hjerter på, en forlovelsesring, et sødt 

postkort etc. Drejer arbejdet sig om grænseregionen 

og regionale identiteter, kunne man fx inddrage et 

landkort, en dåseøl (grænsehandel), køleskabsmag-

neter med motiver fra Flensburg og fx Sønderborg. 

Det er kun fantasien, der sætter grænser. 

Artefakter kan også bruges til små øvelser, hvor 

det gælder om at beskrive en ting indgående – en 

gryde, en mobiltelefon, en pensel etc. Den valgte 

genstand bør man også her på en eller anden måde 

kunne relatere til det gennemgående tema. 

Det er også en mulighed at medbringe – eller at 

bede eleverne om hver at medbringe – forskellige 

ting til udstilling i klassen. Eleverne bliver nu enkelt-

vis, i par eller i små grupper bedt om at digte en 

lille historie, hvori disse genstande indgår. Gerne en 

historie, der har med det overordnede emne at gøre. 

Historien kan man derefter præsentere – ved hjælp 

af oplæsning, på projektoren, eller man kan bede 

eleverne om at skrive historien som hjemmearbej-

de. Derefter kan læreren rette teksten med henblik 

på træning af en bestemt grammatisk kategori. Hvis 

man laver denne øvelse i begyndelsen af et tematisk 

forløb kan læreren bruge den til at diagnosticere de 

enkelte elevers sproglige udfordringer med henblik 

på at udvælge de områder, som man vil fokusere på 

i det videre forløb – enten i relation til enkelte elever 

(differentiering) eller som emne i hele klassen. 

Artefakter og genstande - indslag 
med sproglig og grammatisk træning

Ægte genstande (fx knive, gafler, blyanter, mapper, 

kridt, æbler, citroner etc.) kan især i de yngste klas-

ser med fordel inddrages i undervisningen som ma-

teriale for arbejdet med sproget. Man kan fx træne 

substantivernes former. Også (laminerede) billeder 

af genstande og symboler (spørgsmålstegn, plus-

tegn, lighedstegn, tal etc.) kan bruges i forbindelse 

med øvelserne. I dette hæfte findes en række an-

vendelige billeder.

Man kan medbringe genstande, som har en bestemt 

funktion, og som skal betjenes på en bestemt måde 

(kaffemaskine, pc-funktion, ingredienser til en bes-

temt madopskrift etc.) og lade eleverne udarbejde 

brugsanvisninger. 

Det er også en mulighed at bede eleverne om at 

udarbejde skriftlige anvisninger til små orienterings-

løb og bevægelsesøvelser i eller uden for klassen – fx 

”Gå hen til døren og drej til venstre. Gå derefter i  

retning af (...) Løb fra a til b, hvor du vil finde en post, 

hvor der ligger en xx, udfør anvisningen på posten 

og gå tilbage til klasseværelset”. De to ovenstående 

eksempler på øvelser er specielt velegnede i forbin-

delse med anvendelse af verbernes imperativ.

 

5.8. Modul med artefakter / genstande
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En god måde, hvorpå man kan evaluere et tematisk 

forløb, er at bede eleverne om fortløbende at samle 

alle de øvelser og produkter, som de har fremstillet, i 

en portfolio-mappe, der afleveres til læreren ved for-

løbets afslutning. Portfolien kan udover de udarbej- 

dede materialer ligeledes indeholde elevens reflek-

sion over egen læring og lærerens tilrettelæggelse 

af forløbet, herunder forslag til forbedring (gensidig 

evaluering). 

Ofte er det en god idé at udarbejde en slags forsi-

de til elevernes portfolio-mappe, som rummer nogle 

bestemte krav til indholdet og nogle spørgsmål, der 

gør det lettere for eleverne at strukturere stoffet og 

at reflektere over deres egen læring. Desuden er det 

en god idé at vedlægge en side, hvor de fx skal svare 

på spørgsmål om, hvad de i forvejen vidste om te-

maet og hvilken ny viden, de har fået. 

Portfolien kan evt. bruges i en anden fase af under-

visningen – fx som grundlag for en samtale om nye 

emner (hvad vil vi gerne vide mere om? Måske har 

det gennemgåede forløb åbnet for ideer til nye be- 

slægtede forløb?). Eleverne kan også holde små im-

pulsforedrag, som bygger på portfoliens indhold, el-

ler de kan udarbejde spørgsmål til de andre i klassen. 

Hvis lærer og elever vurderer, at dogme-forløbet har 

været interessant, og at det har åbnet for ny viden 

og erkendelse, er det oplagt at bede eleverne om 

at præsentere dele af arbejdet i forbindelse med en 

forældreaften, fx ved en lille udstilling. Også hvis 

man har samarbejdet med eleverne om at nedska-

lere et dogmeforløb til en klasse, der ikke har haft 

dansk i så lang tid, som de selv, og hvor de måske 

selv har ageret lærere/hjælpelærere, kunne man 

bede dem om at fortælle om forløbet og deres er-

faringer med undervisningen. Man vil ofte opleve, 

at eleverne er stolte af deres arbejde, og at de vil 

opfatte det som et ekstra skulderklap at blive op-

fordret til – fx ved hjælp af en PowerPoint-præsen-

tation – at fortælle forældrene om deres erfaringer. 

I forbindelse med emner, der har stor betydning i 

relation til udviklingen af elevernes selvopfattelse 

og kognitive udvikling som fx et forløb med titlen 

”Hvem er jeg?”, er det helt oplagt at udarbejde en 

portfolio, en slags selvrefleksion, som kan gemmes 

til senere brug – i relation til både faglige, personlige 

og private sammenhænge. 

På internettet findes der underholdende quizzer, 

spil og andre redskaber, som kan bruges i forbin-

delse med afslutning af forløb og i forbindelse med 

forskellige former for evaluering. Man kan her pege 

på forskellige redskaber til at konstruere kryds-og-

tværs opgaver, konstruere jeopardy-spil, hvor man 

kan stille forskellige spørgsmål til det gennemgåede 

stofområde samt grammatiske spørgsmål – ligesom 

der findes digitale redskaber (fx Kahoot; se listen 

over links bagerst i hæftet), hvor man vha. elevernes 

mobiltelefoner kan udarbejde forskellige rundspør-

ger som indledning til eller afslutning på forløb. Et 

udvalg af disse mange muligheder er medtaget i lis-

ten over relevante links på internettet. 

5.9. Modul med afslutninger 
og evalueringer af forløb
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6KAPITEL
Afslutning

Dette hæfte er affødt af overvejelser over, hvordan 

man på basis af tidssvarende og motiverende ma-

terialer kan skabe en afvekslende og spændende 

undervisning i dansk som nabo- og fremmedsprog. 

Intentionen har været at fokusere så meget som mu-

ligt på den praktiske formidling af det meget store 

stofområde, som et moderne danskfag omfatter. 

Hæftet er tænkt som et idékatalog, hvilket kan for-

klare dets springende – og nogle ville måske sige 

usammenhængende og overfladiske karakter. Der 

er dog her tale om et bevidst valg, for tanken er, at 

gode og gennemtænkte dogme-forløb kan fungere 

som små idébanker til videre fordybelse i fagets om-

råder på alle niveauer. Håbet er, at konceptet Dog-

me-dansk vil blive brugt, at man rundt omkring på 

skolerne vil tage vel imod det, og at det kan bidrage 

til at skabe (endnu mere) engagement og glæde ved 

undervisningen i dansk.

Sluttelig en opfordring: Hæftets brugere er meget 

velkomne til at sende kommentarer, idéer, forslag 

etc. til forfatteren med henblik på organisering af et 

efteruddannelseskursus, hvor konceptet skal gøres 

til genstand for erfaringsudveksling. Hvis man gen-

nem arbejdet får udviklet spændende dogme-for-

løb, som man gerne vil drøfte og præsentere for 

kolleger, er man ligeledes meget velkommen til at 

tage kontakt (mailadresse: moeller-christensen@

uni-flensburg.de)

God fornøjelse med planlægningen! 
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https://www.filme-im-unterricht.de/
Denne tyske portal indeholder mange relevante oplysninger om anvendelsen af film i undervisnin-

gen, herunder spørgsmål vedr. copyright.

Nyttige links til internettet

www.iqsh.de
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (forkortet IQSH).

Under adressen: https://lehrplan.lernnetz.de/ kan man finde de gældende Fachanforderungen.

https://dansklf.dk/
Dansklærerforeningens hjemmeside rummer – udover oplysninger om nye bogudgivelser og fag-

lige kurser for de forskellige skoleformer – også en række undervisningsforløb med tilhørende 

øvelser. Som dansklærer er det meget nyttigt at være medlem af foreningen for at holde sig ajour 

vedr. fagets udvikling og diskussioner. Medlemmer modtager to gange årligt bogpakker med for-

lagets nye udgivelser.

www.efterbilleder.dk
Efterbilleder er et nyt undervisningskoncept udviklet af Copenhagen Photo Festival i 2014 med 

støtte fra Nordea-fonden til undervisning i fotografi i den danske folkeskole (4.-10. klasse)

Citat fra hjemmesiden: ”På efterbilleder.dk kan lærere og elever finde undervisningsmateriale, der 

behandler fotografiet ud fra et historisk, analytisk og kulturelt perspektiv. Portalen kombinerer 

praksis, teori og billedanalyse i tematiske forløb. Det er f.eks. forløb om venskab, fankultur, sub-

kulturer, mobning, familieliv, identitet, politik og samfundsforandringer.”

www.youtube.com
På Youtube finder man en omfattende og meget forskelligartet samling af små film- og lydklip, der 

kan bruges i forbindelse med fremstillingen af tematiske forløb.

www.google.dk
Ved søgninger på Google kan man under kategorien ”Billeder” finde en mængde billeder, som 

kan bruges i forbindelse med planlægningen af undervisningen.

www.dr.dk
Her findes en righoldig samling af sendte tv- og radioudsendelser til brug for undervisningen. Nog-

le udsendelser er samlet i temaklynger, som kan anvendes i forbindelse med fx samfundsrelaterede 

og historiske emner. 

https://educate.au.dk
Denne portal fra Aarhus Universitet er ganske vist udarbejdet med henblik pà universitetsundervis-

ning. Den rummer dog relevante ideer under kategorien „Værktøjskasse“.

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/iqsh_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/iqsh_node.html
https://www.lehrplan.lernnetz.de/
https://www.dansklf.dk/
https://www.efterbilleder.dk
https://www.youtube.com
https://www.google.dk
https://www.dr.dk
https://www.filme-im-unterricht.de
http://educate.au.dk
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www.danskherognu.dk
Citat fra hjemmesiden: 

”Dansk Her og Nu er et gratis online kursus i dansk for begyndere. Programmet er udviklet med 

støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det kan anvendes som lektieh-

jælp, til selvstudie og dansklærere kan også have udbytte af det.

Dansk Her og Nu består af 12 lektioner, der hver især er bygget 
op over 5 forskellige øvelser: 
• Tekst og dialog  • Grammatik og øvelser • Lyt og forstå

• Danmark og danskerne • Ordlisten

Tekst og dialog 
I tekst og dialog følger vi parret Maria og Søren. Maria kommer fra Spanien og Søren er dansker. 

De to tager os med på arbejde, i kantinen, på cafe, på apoteket, på posthuset, til fest etc.

Alle tekster og dialoger er relateret til hverdagslivet, og giver et indblik i danskernes hverdag. 

Ordforrådet sigter på at hjælpe kursisten med at kunne gebærde sig rimeligt og høfligt på dansk.

Alle tekster og dialoger kan høres.

Grammatik og øvelser
Grammatik og øvelser har som formål at gøre sproget mere gennemskueligt, således at det også 

kan bruges kreativt. For at grammatikken kan indgå som en naturlig del af indlæringen er de 

grammatiske regler gjort så få og så forenklede, som muligt. I Dansk her og nu er der links til 

yderligere informationer om den danske grammatik.

Lyt og forstå
Lyt og forstå følger emnerne fra tekst og dialog samt grammatikken. De supplerer således de foregåen-

de øvelser. I lyt og forstå inddrages dog altid nye ord. Alle lytteøvelserne kan også ses som tekst.

Danmark og danskerne
Danmark og danskerne er faktuelle tekster om Danmark og danskerne. Vi læser om : Åbnings-

tider, skolesystemet, høfligheder, juletraditioner, etc. Til teksterne hører spørgsmål , som træner 

kursisten i at scanne en tekst på dansk. Til Danmark og danskerne findes der ofte links til mere 

viden om det valgte emne.

Ordlisten
Ordlisten følger lektionerne og oversætter ord samt svære vendinger fra dansk til engelsk.

Portalen indeholder artikler, filmklip og grammatiske øvelser relateret til udvalgte emneområder.“

https://www.emu.dk/
(NB: Denne platform, der indeholder en mængde nyttig materiale for underviseren kan kun anven-

des på danske uddannelsesinstitutioner i Danmark)

EMU er en forkortelse for ”Elektronisk mødested for undervisningsverdenen” og hører under Det 

danske Undervisningsministerium.

På portalen står der, at: ”EMU tilbyder undervisere en samlet indgang til de bedste gratis undervis-

nings- og læringsmaterialer. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaserede undervisnings-

ressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen”.

https://www.emu.dk
https://www.danskherognu.dk
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http://www.kinomachtschule.at/
Citat fra hjemmesiden: „Kino macht Schule ist eine vom Verleih Filmladen initiierte Website, die 

sich an Lehrerinnen und Lehrer richtet, die mit dem Medium Film im Unterricht vertiefend arbei-

ten wollen. Downloads von Materialien und Bildern für Schulzwecke und die Verwendung der 

Materialien im Unterricht ist kostenlos“. På denne tysksprogede portal kan underviseren hente 

inspiration til emner og forløb. 

https://www.mentimeter.com/
På denne engelsksprogede portal kan man inddrage eleverne vha. smartphones:

Citat fra hjemmesiden:

“Ask a question: Sign up on the web and write the question you want to ask. You can start from 

scratch or use one of our best practice examples.

The audience votes: Your audience goes to the voting website, enters the code for your presenta-

tion and votes. No installation or setup needed.

A presentation showing the results in real-time

The result will be displayed in real-time as the votes come in. Of course you can also hide the re-

sults until everybody is finished.”

https://www.4teachers.de/
Tysk portal til inspiration for lærere.

https://www.kreuzwort-raetsel.com/
På denne tysksprogede side kan man selvstændigt udarbejde kryds-og-tværs-opgaver til under-

visningen.

https://kahoot.com
På denne engelsksprogede portal kan man aktivere eleverne ved hjælp af fx anonyme afstemnin-

ger, spil og andet, som læreren eller eleverne kan udarbejde med afsæt i undervisningens indhold. 

http://www.kinomachtschule.at/
https://www.mentimeter.com
https://www.4teachers.de
https://www.kreuzwort-raetsel.com
https://www.kahoot.com
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https://opskrifter.coop.dk/temaer/klassisk-dansk-mad

http://kongehuset.dk/

https://natmus.dk/

https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/hold-ferie-i-danmark

https://museum.odense.dk/

https://www.smk.dk/

Links til diverse læringsspil og ideer til undervisningen: 

www.skolestuen.dk

https://jeopardylabs.com

http://www.digipuzzle.net/dk/skolespil/

http://www.danskherognu.dk/

http://www.duda.dk/

Links til forløb om dansk kultur:

http://kongehuset.dk/
https://www.natmus.dk
https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/hold-ferie-i-danmark
https://www.museum.odense.dk
https://www.smk.dk
https://opskrifter.coop.dk/temaer/klassisk-dansk-mad
https://www.skolestuen.dk
https://jeopardylabs.com
http://www.digipuzzle.net/dk/skolespil/
http://www.danskherognu.dk/
http://www.duda.dk/
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Udendørs lege: 
• Hinke: Man tegner en mand på asfalten og deler 

figuren i 10 felter. 1, 2 og 3 point ved fødderne, 10 

ved hovedet. Den første, som skal hoppe, tager en 

sten og kaster den ind i manden. Stenen må ikke 

ligge på en streg. Hvis den gør det, er man ude, og 

man giver stenen videre til den næste. Hvis stenen 

ligger rigtigt, skal man hoppe på ”manden” på et 

ben og hente stenen. Jo højere man kommer, jo fle-

re point får man. Man må ikke træde på en streg 

eller støtte på begge ben. Så er man ude. Spilleren, 

der får flest point, har vundet,

• ”Alle mors gedekid skal komme hjem”: ”Alle 

mors gedekid skal komme hjem!”, ”Det kan vi 

ikke”, ”Hvorfor ikke?”, ”Ulven kommer!”, ”Hvad vil 

han?”, ”Han vil æde os.”, ”Alle mors gedekid skal 

komme hjem!”. Ulven har gemt sig. Moren står ved 

muren. Børnene er på den anden side af en streg. 

Når moren råber anden gang ”Alle mors gedekid 

skal komme hjem”, skal alle børn forsøge at komme 

over til muren. Ulven skal forsøge at fange dem.

• Rør ved jern: En spiller er far, de andre er børn. 

Børnene driller faren ved at rende rundt og råbe: 

”Far, jeg har ikke noget jern!”. Hvis faren kan fan-

ge en af børnene, bliver han/hun faren. Men man 

kan redde sig selv ved at tage fat i noget jern (en 

dørklink, et søm), og så er man fredet. 

• Tik med stå: Den, som bliver tikket, skal sige ”stå”. 

Den, som bliver stående, kan blive fri, når en af de 

andre tikker ham fri. Når en spiller er blevet ”stå” 

tre gange, bliver han/hun tikkeren og skal tikke de 

andre til at ”stå”.

Ordforrådslege: 
• Odd man out (hvilket ord passer ikke sammen med 

de andre?

• Memory med ordkort (ord / billeder; tal / billede)

• Billedlotto.

• Den varme stol: Læreren forbereder kort med 

forskellige ord, som eleverne kender (det kan være 

frugter/farver/personer/dyr – kun fantasien sætter 

grænser). En elev sættes i den varme stol og får vist 

et kort (fx en hund). De andre elever skal nu efter 

tur stille ja/nej spørgsmål, indtil en gætter, hvem der 

sidder i den varme stol.

• Fluesmækker: Læreren hænger forskellige billedkort 

med lærte gloser på to halvdele af tavlen og udvæl-

ger 2 elever, der skal dyste. Hver får en fluesmæk-

ker. Når læreren siger fx ”bil” , skal eleverne klaske 

på billedet med bilen. Den første, der klasker, får et 

point.  

• „Ich packe meinen Koffer”: Spillet handler om at 

gentage ord fra ordkort. Første spiller starter ved at 

tage et ordkort uden tekst og siger: ”Jeg rejser til en 

øde ø og pakker xx (et ord fra ordkort) i min kuffert. 

Ordkortet holdes synligt for de andre spillere. Næste 

spiller tager et ordkort og gentager: ”Jeg rejser til en 

øde ø og pakker xx (fra eget ordkort) og xx (fra førs-

te spillers ordkort) i min rygsæk”. Sådan fortsætter 

spillet, som handler om at øve gloser.

Ideer til indendørs og udendørs lege
(krav om bevægelse)
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Tak til Elizabeth Jessen
for ovenstående beskrivelse af

indendørs- og udendørs lege. 

• Tik med helle: På pladsen, hvor der bliver leget, 

er der et sted, hvor man ikke kan blive tikket. Hvis 

man bliver der for længe, kan den, som er tikkeren, 

klappe tre gange i hænderne. Så skal man løbe væk 

fra ”helle”-pladsen.

• Par-tik: Hvis to tager hinanden i hånden, kan de 

ikke tikkes, så længe de holder hænder.

• Kluddermutter: Børnene står i en rundkreds og 

holder hinanden i hånden. De må ikke give slip. Så 

går et barn igennem rækken under hænderne imel-

lem to børn, ind i rundkredsen. Så en mere, måske 

også en tredje. Når de er blevet til en hel knude, 

råber de ”kluddermutter, kluddermutter“. Så skal 

“kluddermutter“ komme og løse knuden op. 

• Når bonden kommer hjem: ”Når bonden kommer 

hjem, vil han ikke se rødt”, siger en af børnene, som 

står med øjnene mod en mur eller med bind for øj-

nene. Han tæller til 100, og i den tid forsøger de 

andre børn at gemme alt væk, som er rødt. Så kom-

mer ”bonden” tilbage for at kontrollere, om han 

kan finde noget rødt. Hvis han finder noget rødt, 

skal den, som havde noget rødt, være bonden. Der 

kan skiftes imellem farverne. 

• Plumsak: Børnene står i en rundkreds, imens en 

går rundt med en sten i et klæde eller et stykke pa-

pir bag ved de andre børns ryg. Så lader han/hun 

plumsakken falde bag ved en af de andre. Dette 

barn tager plumsakken op og forsøger at fange den 

første. Han/hun forsøger at komme ind i kredsen til 

de andre ved at tage dem i hænderne. Hvis han/hun 

bliver fanget, inden han/hun kommer ind i kredsen, 

skal han bære plumsakken igen. Hvis han/hun ikke 

bliver fanget, skal den anden bære plumsakken. 

• Kat og mus: Børnene står i en rundkreds, som kan 

gøres større eller mindre, løs eller fast. På et sted skal 

der være et hul. Så bliver to børn kat og mus. Musen 

skal stå inde i kredsen, og katten er udenfor. Kat-

ten spørger: ”er musen hjemme?”, de andre svarer 

”nej”, katten spørger ”hvornår kommer den?”, de 

andre svarer ”klokken 12”. Så bliver der talt til 12, 

og katten forsøger at komme ind i kredsen for at 

fange musen. Det skal ikke være for nemt, så kreds-

en kan rykke sammen på de steder, hvor katten vil 

ind. Når katten har fanget musen, skiftes katten og 

musen ud med andre børn.
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