
Spritnye materialer fra CFU til 
udskolingens danskundervisning
Mød dine danskkonsulenter online onsdag d. 3. marts 13.30-
14.00 til et oplæg om de bedste af de nyeste materialer fra CFU 
til din undervisning i udskolingen. Du vil blive introduceret for nye 
hovedværker, interessante tv-udsendelser og didaktiske 
materialer, der kan give dig inspiration til undervisning, årsplan og 
prøver - og du kan naturligvis låne alt gratis på dit CFU. 

Oplægget er ikke begyndt endnu.

Mette Bechmann Westergaard og Marianne Hundebøl



20 tv-reklamer fra 2020 og 2021

Sammenhæng: Poster peger på poster



Tv-dokumentarer med kapitelmærkning

Billede fra ”Sebastians far ignorerer ham” 
- en del af Tværs-serien på DR3, nov. 2019

Kapitelmærkning: Tekstnærhed i levende billeder



Digital afhængighed – et virtuelt sæt

Hvad er en webdok?

• Sammensat audiovisuelt udtryk: Tekst, fotografi, video, lyd, grafik og 
animationer

• Ofte genbrugsmateriale – ofte tværmediale fortællinger

• Distribueres på nettet

• Ofte flere mulige læsestier og interaktionsmuligheder

Pædagogisk vejledning



Værker – Havfruesvømning & drenge på toppen

Oplæsning: Autencitet og nærvær

http://mitcfu.dk/TV0000120471


Værker – Havfruesvømning & drenge på toppen

Den pædagogiske vejledning: En håndsrækning til læreren

Italiensk kortfilm



Fuglemanden

Supplerende materiale: Teksten i en større sammenhæng



Hader, hader ikke – en billednovelle

3. marts 2021 8

• 5.-8. klasse – oplev på storskærm i klassen

• Ringtved og Dickmeiss

• Om at føle sig anderledes i sin egen familie 

• Oplagt til fordybelsesområder som:
Billedfortællinger (smalt)
Identitet (bredt)
Familie (bredt)
Ung og usikker (bredt)



3. marts 2021 9



13 historier – en del af DLTP-projektet
• En samling af 13 gyser- og spændingsnoveller for 

5.-9. klasse

• E-bog med oplæsning, stemningslyde og 
underlægningsmusik

• ”Gameboy”-novellen er en del af DLTP:

• Hvordan kan fjernundervisning og leg, 
undersøgelse, eksperimenter og samarbejde gå 
hånd i hånd?



Til ungdommen

Remediering + perspektiveringsmuligheder

1. Hvad jeg ønsker mig til min konfirmation

2. Tolvtal i livet

3. Jeg tror





Lyrikspor

Levende lyrik: At vælge et spor…



Grib litteraturen
- 50 litteraturdidaktiske greb

3. marts 2021 14

• Ayoe Quist Henkel + 4 dansklærere – lånes i Informationssamlingen

• Litteraturundervisning organiseret omkring en mere 
dannelsesorienteret formålstænkning

• Litteraturarbejde dybt ind i dig selv og langt ud i verden

• 5 faser:
Stemthed
Tekståbnere – et fokus på oplevelsen
Tekstfordybere
Teksttænkere – et fokus på koblingen til læserens liv og tanker
Verdensvendthed



Hold øje med: Sand mellem tænderne

• Litteraturarbejde, der tager 
udgangspunkt i:

• Oplevelsen

• Sansningen

• Læserens reaktioner

• Koblingen til læserens liv

• At analytiske og fortolkningsmæssige 
kompetencer også opnås gennem egne 
produktioner



UCN UCL
Marianne Hundebøl: mhu@ucn.dk Anette Vestergaard Søberg: anve@ucl.dk

VIA Absalon
Finn Bangsgaard: fb@via.dk Mette Bechmann Westergaard: meew@pha.dk

UC-Syd KP
Martin Bach Poulsen: mbap@ucsyd.dk Dorte Haraldsted Mortensen: dohm@kp.dk

Sydslesvig: Bornholm:
Tina Joost: tina.jost@skoleforeningen.org Maiken Adelsten: maid@kp.dk

Kortlink til dagens præsentation: http://kortlink.dk/2apr3

mailto:mhu@ucn.dk
mailto:anve@ucl.dk
mailto:fb@via.dk
mailto:meew@pha.dk
mailto:mbap@ucsyd.dk
mailto:dohm@kp.dk
mailto:tina.jost@skoleforeningen.org
mailto:maid@kp.dk
http://kortlink.dk/2apr3

	Spritnye materialer fra CFU til udskolingens danskundervisning�Mød dine danskkonsulenter online onsdag d. 3. marts 13.30-14.00 til et oplæg om de bedste af de nyeste materialer fra CFU til din undervisning i udskolingen. Du vil blive introduceret for nye hovedværker, interessante tv-udsendelser og didaktiske materialer, der kan give dig inspiration til undervisning, årsplan og prøver - og du kan naturligvis låne alt gratis på dit CFU. ��Oplægget er ikke begyndt endnu.��� Mette Bechmann Westergaard og Marianne Hundebøl
	20 tv-reklamer fra 2020 og 2021
	Tv-dokumentarer med kapitelmærkning
	Digital afhængighed – et virtuelt sæt
	Værker – Havfruesvømning & drenge på toppen
	Værker – Havfruesvømning & drenge på toppen
	Fuglemanden
	Hader, hader ikke – en billednovelle
	Dias nummer 9
	13 historier – en del af DLTP-projektet
	Til ungdommen
	Dias nummer 12
	Lyrikspor
	Grib litteraturen�- 50 litteraturdidaktiske greb
	Hold øje med: Sand mellem tænderne
	Dias nummer 16

