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LÆREMIDLER

– til ungdomsuddannelserne

Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

HVAD ER CFU?

LÆREMIDLER FRA CFU

CFU – Centre for Undervisningsmidler – er ressource- og
udviklingscentre, som er sat i verden for at støtte, supplere og udvikle god undervisning i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Portalen mitCFU er din indgang til samtlige læremidler
fra CFU. Sidst vi talte, var der 37.856 forskellige titler med
relevans for ungdomsuddannelserne:

Læremidler, vejledning og kurser
CFU giver undervisere mulighed for at berige og udvikle
deres daglige praksis ved at låne læremidler, få vejledning
og deltage i projekter, kurser og konferencer.

•
•
•
•
•

Bøger
E-bøger
Tv-udsendelser
Spillefilm
Konkrete materialer/materialesæt

Sådan gør du
Events og udviklingsprojekter
CFU udbyder og deltager i flere events og udviklingsprojekter på tværs af landet sammen med en række interessenter inden for undervisningssektoren – bl.a. Lærfest,
CFU’s store fagmesse, som afholdes i både København og
Aarhus. Lærfest København vil fra 2023 have et spændende konferencespor for ungdomsuddannelserne. Læs om
Lærfest'23 på lærfest.dk.

emu.dk
CFU er redaktør og står – i samarbejde med Undervisningsministeriet – for indholdet til de gymnasiale uddannelser på emu.dk.

I hele landet
CFU er forankret i landets seks professionshøjskoler og har
således centre i hele landet. CFU's gymnasiekonsulenter
har base i tre af centrene, men hjælper gerne undervisere
fra alle dele af landet:
Københavns Professionshøjskole – Hovedstaden
VIA University College – Midtjylland
Professionshøjskolen UCN – Nordjylland
Se kontaktinfo på bagsiden.

Alle undervisere med et Unilogin kan booke læremidler
i mitCFU. Log ind på mitcfu.dk, og vælg, om du vil søge
blandt alle CFU’s materialer eller kun blandt de materialer,
du må bruge i din undervisning med eleverne. Brug evt.
filteret til at målrette din søgning.

Få idéer med pædagogiske vejledninger
CFU’s konsulenter har udarbejdet pædagogiske vejledninger til mange af materialerne med idéer og forløb til
undervisningen – og der kommer løbende flere til.
Vejledningerne ligger på de enkelte materialers sider i
mitCFU eller optræder som kapitelsæt i film og tv-udsendelser.

Du booker – vi bringer
De materialer, du booker, leverer vi til din skole på skolens
faste køredag. Du får en mail, når materialerne er pakket
og klar til at blive sendt til dig, og en sms, når vi har leveret dem på din skole.

Få hjælp
I mitCFU kan du blive guidet gennem korte vejledningsvideoer om fx søgning, booking, streaming, elevadgang,
huskesedler, overlays, undertekster og kapitelmærker.
Find dem under ?-tegnet i menubjælken eller på
wiki.mitcfu.dk.
Du kan også kontakte dit lokale CFU for hjælp og sparring
– find kontaktinfo på cfu.dk.
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BØGER

Sådan gør du

Skønlitterære værker i klassesæt – lige til at låne og bruge
i undervisningen.

Log på mitCFU, og søg den ønskede bog. Book enten et
informationseksemplar af bogen til gennemsyn (gul knap)
eller undervisningseksemplarer til dig og dine elever
(rød knap).

Herudover finder du næsten alle de undervisningsrelevante bøger, der findes på det danske marked. Dem kan
du låne i enkelteksemplarer til gennemsyn og information (markeret med I) – fx til egen forberedelse eller til et
teammøde i forbindelse med indkøb til skolen.

Bemærk, at det ikke er alle bøger, der kan bookes til eleverne.

Eksempler på skønlitterære værker
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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21 måder at dø - Sarah Engell
Ar - Auður Ava Ólafsdóttir
Bob - Helle Helle
Dansker - Halfdan Pisket
De ansatte - Olga Ravn
Det Danmark du kender - Peder Frederik Jensen
Dødevaskeren - Sara Omar
Forvandlingen (graphic novel) - Franz Kafka/Søren Jessen
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage - Naja Marie Aidt
Hilde - Klas Östergren
Hvis der skulle komme et menneske forbi - Thomas Korsgaard
Kære søster - Naiha Khiljee
Ludermanifestet - Nikita Klæstrup m.fl
Luskefisefortællinger - Jens Blendstrup
Nora - Merete Pryds Helle
Nye rejsende - Tine Høeg

·
·
·
·
·

Når hjertet er en elpisker - Mette Vedsø
Ser du månen, Daniel - Puk Damsgård Andersen
Sort galde - Signe Maxen
Sus - Jonas T. Bengtsson
Transfervindue. Fortællinger om de raskes fejl - Maria Gerhardt

NB! Udvalget af titler varierer fra CFU til CFU.
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E-BØGER
Læs e-bøger med dine elever. E-bøger kræver minimal
praktisk forberedelse. Du booker bøgerne, og I kan straks
starte læsningen. Samtidig slipper du for at skulle inddrive
og aflevere bøgerne, når I er færdige.
CFU har en stor samling af skønlitterære værker – et fint
udvalg af romaner, noveller og digtsamlinger, som er
yderst relevante ifm. obligatorisk værklæsning.
•
•
•
•
•

Ingen ventetid – book og læs med det samme
Altid tilgængelige – også i eksamenstiden
Ordbog, søge- og kopieringsfunktion
AppWriter, CD-ord eller IntoWords til oplæsning
Slut med glemte bøger, rykkere og gebyrer

Sådan gør du - og eleverne

Log på mitCFU, og søg den ønskede e-bog. Book enten et
informationseksemplar af bogen til gennemsyn (gul knap)
eller et antal undervisningseksemplarer til dig og dine
elever (rød knap).
E-bogen læses i CFU’s e-bogslæser, ebogCFU, på computer
(ebog.mitcfu.dk) eller tablet/mobil (appen ebogCFU).

Eleverne henter e-bogen ved at logge på mitCFU med
deres Unilogin. På computer kan eleverne åbne bogen
med det samme. På tablet og mobil skal de først installere
appen og downloade bogen. Hvis e-bogen ikke findes i
e-bogslæseren, kan eleven gå tilbage til ’Mine materialer’
i mitCFU og opdatere siden (F5). Næste gang eleven skal
åbne bogen, foregår det direkte i e-bogslæseren.
Som lærer kan du se, hvilke elever der har åbnet bogen,
og hvor mange procent af bogen de har læst.

Få idéer og spar tid med overlays
CFU har udarbejdet overlays til en lang række e-bøger.
Et overlay er en god hjælp, hvis du vil spare tid eller har
brug for idéer, fx til et litteraturforløb i dansk. Overlayet
er som et didaktisk lag oven på e-bogen. Det er målrettet
eleverne og kan indeholde opgaver, quizzer, ordforklaringer, links, billeder, lyd- eller videoklip – direkte i teksten.
Du kan udarbejde dine egne overlays, evt. med udgangspunkt i en kopi af et eksisterende overlay.
Alle e-bøger har desuden en pædagogisk note, som
beskriver, hvordan bogen kan bruges i undervisningen.
Se mere om e-bøger på wiki.mitcfu.dk.

Eksempler på romaner og noveller
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Babettes gæstebud - Karen Blixen, V
Brun mands byrde - Hassan Preisler, V
de - Helle Helle, V
Det forsømte forår - Hans Scherfig, V
En dag skinner solen også på en hunds røv - Sanne Munk Jensen, VO
Gud taler ud - Jens Blendstrup, V
Hvis der skulle komme et menneske forbi - Thomas Korsgaard, V
Mørkets egne. Fortællinger - Charlotte Weitze, V
Nordkraft - Jakob Ejersbo, VO
Populærmusik fra Vittula - Mikael Niemi, V
På Bornholm må man græde overalt - Martha Flyvholm Tode, V
Radiator - Jan Sonnergaard, V
Skam. Noveller, V
Tine - Herman Bang, VO
Universets engle - Einar Már Guðmundsson, V

Eksempler på digtsamlinger
·
·
·
·
·

Det værste og det bedste - Søren Ulrik Thomsen
Tilbage til unaturen - Rasmus Nikolajsen
Under vejr med mig selv - Klaus Rifbjerg
Vi folder drømmens faner ud - Michael Strunge
Yahya Hassan - Yahya Hassan

V = Vejledning

O = Overlay
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FILM OG TV
CFU’s samling af film og tv-udsendelser er helt unik. Den
giver mulighed for at streame mere end 600 spillefilm,
200 tv-film og 1000 kortfilm i undervisningen. Du og dine
elever har også adgang til over 50.000 tv-udsendelser fra
mere end 25 tv-kanaler. Vi har alt fra nyheder og dokumentarer til reality, serier, animationsfilm og tv-reklamer.
•
•
•
•

Stream helt lovligt – i klassen eller hjemme
Altid tilgængelige – også i eksamenstiden
Slå undertekster til og fra
Brug tilhørende vejledninger og opgaver

Sådan gør du - og eleverne

Log på mitCFU, og søg den ønskede film eller tv-udsendelse. Du kan streame alt med det samme, mens dine elever kun kan streame de film og tv-udsendelser, du booker
til dem. Eleverne logger på mitCFU med deres Unilogin.
I kan streame på computer, tablet eller mobil. Du kan
streame i forberedelsen og i undervisningen, og eleverne
kan streame både i skolen og derhjemme.

Få idéer til undervisningen
Spar tid og få konkrete idéer til undervisningen med de
pædagogiske vejledninger, som CFU-konsulenter har udarbejdet til en lang række film og tv-udsendelser. Det kan
være i form af markeringer (kapitelsæt) med opgaver til
filmen/tv-udsendelsen eller tekstdokumenter med forslag
til aktiviteter eller forløb. Alle spillefilm, og nogle tv-udsendelser, har desuden en pædagogisk note, som indkredser,
hvordan filmen kan bruges i undervisningen.


Eksempler på tv-udsendelser

Køn og seksualitet
·
·
·
·
·

Alltid Amber - SVT2, 2021, N
Far var en kvinde, mor var en mand - TV2, 2021
MeToo og retfærdigheden - DR2, 2020
Pride (1-6) - DR2, 2021, N
Under regnbuen (1-4) - TV2, 2021, N

Klima og miljø
·
·
·
·
·

8

Farvel til plastik - ZDF, 2021
Inside Extinction Rebellion - DR2, 2021, N
Plasthavet (1-3) - NRK1, 2021
Reporting From The Climate Frontlines - BBC World, 2021, N
Varme takket være hamp og hightech - ZDF, 2021

Kunst og kultur
·
·
·
·

Jeg, mig og min selfie - DR2, 2021, VK
Keith Haring: Popkunstner og aktivist - DR2, 2021
Munch i helvede - DR2, 2021, V
Søs, Molly og malerne (1-6) - DR1, 2021, VK

Sport – bag facaden
·
·
·
·

Fanget i Hitlers spil (1-4) - DR2, 2021
Fordi du er kvinde (Livet er for kort til kvindehåndbold) - DR2, 2020
Salazar-skandalen - DR2, 2021
Sportsverdenens overgrebsanklager - DR2, 2021

N = Pædagogisk note

V = Vejledning

K = Kapitelsæt
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Lav dine egne markeringer

Abonnementer

Når du forbereder din undervisning, kan du selv markere
centrale steder i filmen eller tv-udsendelsen (kapitelsæt),
så du og dine elever hurtigt kan finde dem. Du kan skrive
overskrifter eller opgaver til hver markering og fx fokusere
på temaer, filmiske virkemidler, plot eller personudvikling.
Husk at vælge kapitelsættet ved bookingen, hvis dine
elever skal kunne bruge det, når de selv streamer.

Streaming forudsætter, at din skole har aftaler og abonnementer både hos AVU-medier og CFU:
• Tv-aftale og/eller spillefilmsaftale hos AVU-medier
• Film & tv-abonnement hos CFU

Slå undertekster til og fra

Savner du en film eller tv-udsendelse i mitCFU?
Så kontakt dit lokale CFU – find det på cfu.dk.

Ved mange spillefilm kan du slå danske og originalsprogede undertekster til og fra. Det samme gælder en del tv fra
udenlandske kanaler. Klik på tandhjulet eller CC-knappen i
bjælken under billedet i playeren. Ved tv-udsendelser har
du også mulighed for at ændre afspilningshastighed og
teksternes størrelse og farve.

Hvis du ikke kan streame en film eller tv-udsendelse på
mitCFU, kan det skyldes manglende aftale/abonnement.
Kontakt AVU-medier og dit lokale CFU.

Se mere om streaming på wiki.mitcfu.dk.

Eksempler på spillefilm

Fiktion og remediering
– fra bog til film
·
·
·
·
·

Du forsvinder - K
Kunsten at græde i kor - V
Lykke-Per
Nordkraft - V
Undtagelsen

Historie

· Før frosten - VK
· Spionernes bro - K
· Vores mand i Amerika - VK
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Dansk
·
·
·
·

Den skyldige - K
Druk
Krudttønden - V
Rose

Tysk
Engelsk

· Dune - VK
· Hundredefodsrejsen - K
· Judas and the Black Messiah

· Camper 303
· Til sidste dråbe
· To minutters stilhed - V
V = Vejledning

Fransk

· C.R.A.Z.Y. (canadisk)
· Girl - V
· Les Misérables - VK

K = Kapitelsæt
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Lån, læs og stream på

mitcfu.dk

KONTAKT
CFU's gymnasiekonsulenter har base i tre af landets
seks centre, men hjælper gerne undervisere fra alle
dele af landet:
Københavns Professionshøjskole (KP) – Hovedstaden
VIA University College – Midtjylland
Professionshøjskolen UCN – Nordjylland

Gymnasiekonsulenterne
KP: Christian Aalborg Frandsen, caaf@kp.dk, 4189 7193
KP: Hanne Heimbürger, hh@kp.dk, 4189 7432
KP: Lars Due Arnov, lada@kp.dk, 4189 8528
VIA: Rikke Fjellerup, rikf@via.dk, 8755 2736
UCN: Carsten Landbo-Sørensen, cls@ucn.dk, 7269 0859
UCN: Maria Preisler Nørgaard, mpn@ucn.dk, 7269 0831

Hent mere inspiration
Find mange flere læremidler, kurser og idéer på:
KP: cfu.kp.dk/gymnasium
VIA: cfu.via.dk/gym
UCN: kortlink.dk/2g5yk (ucn.dk/cfu)
Hold dig også opdateret via Facebook:
KP: facebook.com/CFUung
VIA: facebook.com/viacfuUngdomsudd

2022-07
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