
   

  

Dansk som andetsprog – 
fra læreplan til undervisning 

FIP-kursus 

Sept. 2020 

Maren Mette B. Larsen 



 

 

  

 

  

 

 

Fra læreplan til undervisning 

 Generelt om læreplanen 

 C-niveau – undervisningsforløb og eksamen 

 B-niveau – undervisningsforløb 

 A-niveau – undervisningsforløb 

 Ordforråd 

 Læsestrategier 

 Grammatik 



 

    
  

    
  

 

Generelt om læreplanen 

 C-niveau 
- skriftlighed uden eksamen 
- portfolio 
- grundlæggende faglighed 

 B-niveau 
- skriftlig eksamen 
- kendte skriftlige genrer og skrivehandlinger i mini-format 
- temaer -> opbygning af ordforråd 
- projektopgave 

 A-niveau 
- skriftlig eksamen 
- kendte skriftlige genrer og skrivehandlinger i fuldt format 
- det klassiske danskfag med dsa-toning 

 Principper og problemer 



  

 

C-niveau 

 Kernestof med vægtning 2:1:1 

 Forløb med tekster fra en periode før 1900 

 1 værk 

 200-400 sider 

 Portfolio til skriftlige opgaver 



C-niveau 

 Grundlæggende faglige begreber 

 Masser af skrivning 

 Sætningen – grundled og udsagnsled, hovedsætning, 
ledsætning, konjunktioner 

 Læsestrategier, lektielæsning, notater 

 Klasserumskultur 





 
 

  
    

   
 

C-niveau – forløb 

5 forløb med tilknyttede skriveopgaver 
- Kærlighed og ægteskab – introduktion til genrer (primært 

litterært) 
- Nyhedsformidling (medieforløb) 
- Retorik og argumentation (sprogligt forløb) 
- Klimalitteratur og værklæsning (litterært og sprogligt 

forløb) 
- At kunne, ville og turde – om eksistens og valg (litterært 

(og mediemæssigt) forløb 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C-niveau 
- Kærlighed og ægteskab 

Tekster 

- Aarestrup: Til en veninde 

- Skram: af Forrådt 

- Willumsen: Ægteskab (billede) 

- Nina Malinovski: Sølvbrylluppet 

- Jens Blendstrup: Manden der 
blandt andet var en sko 

- Niels Ebdrup: Kærligheden er 
blevet romantisk 
(videnskab.dk) 

Teori 

- Om fakta og fiktion 

- Om noveller og digte 

- Om person- og 
miljøkarakteristik 

- Om fortæller og fortælletyper 

- Skriveopgave 

https://videnskab.dk




 

  

  

  

 

C- niveau 
Retorik og argumentation 

Tekster: 

- Ny højskolesang: Ramadan i København 

- Debattekster om, hvorvidt sangen skal optages i 
Højskolesangbogen 

- Toulmins argumentationsmodel 

- Læreroplæg om semantik 

- Redegørelse og diskussion 

- Skriveopgave 



Værker 



  

   

   

 

 

C-niveau – mundtlig eksamen 

Eksamenstekster 

 Max 2 normalsider, 4 minutters video 

 Mindst 1 tekst knyttet til hvert forløb 

 Både litterært, sprogligt og mediemæssigt fokus 

 Et eksempel på debattekst 

 Et eksempel på litterær tekst 

 Et eksempel på en medietekst 



 

   

    
  

   

 

    

C-niveau 
- portfolio 

 Lektie hjemme: læs dine skriftlige afleveringer, vælg de 
tre bedste 

 I timen: gruppesamtale om den bedste tekst 

 I timen: læreren laver en prøveeksamen i en 
portfoliotekst (god kursist, frivillig efter aftale) 

 Metasamtale -> refleksioner hos kursisterne: 

 Hvad er en god tekst? 

 Hvorfor har jeg skrevet, som jeg har? 



 C-niveau 
– portfolio 





 

 

  

 

 

B-niveau - forløb 

 Kernestof med vægtning 1:1:1 

 Projektopgave 

 4 temaer -> opbygning af ordforråd 

 2 værker herunder en dokumentar 

 400-600 sider 

 Skriftlig eksamen – 2 opgavegenrer 



   

   

 

 

 

 

 

B-niveau - forløb 

4-5 forløb med tilknyttede skriveopgaver 

 Samfund, individ og identitet (tidligere velfærdssamfundet) 

- Velfærdssamfundet før og nu 

 Det nære og det fjerne 

- Globalisering og identitet 

- Klima og forurening 

 Sprog og kultur 

- Lyrikforløb 

- Sprog og sociale medier 

 Køn og frihed (tidligere køn, frihed og frisind) 

- Det moderne gennembrud 



   

 

 

   

 

  

 

B-niveau - forløb 

Individ og samfund (tidligere velfærdssamfundet) 

 1960’erne og vores samtid 

- Anders Bodelsen: Signalet 

- Ivan Malinowski: De fremmedgjorte 

- Henrik Bang Foss: af Døden kører Audi 

- Morten Pape: af Planen 

- Camilla Schwalbe: Vi skal hylde Mark med 4 i gennemsnit 

- Merete Pryds Helle – Oh, Romeo / værk og projektopgave 



 

 
  

     

 
  

 

    

B-niveau - forløb 

 Det nære og det fjerne 
Globalisering og identitet 
- Litteratursiden: Globalisering i litteraturen 
- Katrine Marie Guldager: Nørreport 
- Martin A. Hansen: Roden 
- Indefra med Anders Agger – Anders Agger på Grønland / dokumentarværk 
- Refleksionsskrivning (næste slide) 
Klima og forurening 
- Debattekster og kampagnefilm om plastikforurening 
- Gå en tur og saml plastik 
- Kim Fupz Aakeson: Sånt är livet 
- Tale af Greta Thunberg 
- Skriveopgave: Debatindlæg om Greta Thunberg eller analyse af Kim Fupz 



          
 

      

         
       

                
          

    

           
          

        
        

        
       

         
        

 

       
         

             
       
   

Skriv en lille tekst på ca. 200 ord om det sted, hvor du har dine rødder, eller om det 
sted, hvor du er nu. 
Hvordan ser der ud, hvilke særlige udsigter, lugte eller lyde knytter sig til det sted? 

Føler du dig som et menneske, der er knyttet til et bestemt sted, eller føler du dig 
snarere som en verdensborger, der trives alle steder, hvis bare du har din mobiltelefon 
med? 

 En af de grusomste regler i vores verden er, at vi kender ikke den ægte værdi af noget, indtil vi 
mister den. Og det forårsager følelsen af længsel. Derfor, ved jeg ikke hvilke særlig ting knytter sig 
til det sted, hvor jeg er nu. 

 Men tag det fra en person, hvis far er fra Syrie, mor fra lebanon, var født i Danmark, vokset op i 
Jorden, boet i mere end 20 forskillege steder i det sidstet få år, og stammer hver gang han høre 
spørsmålet hvor kommer du fra, der er en lange liste af ting der skaber følelsen af længsel og hjem. 
Lugte , lyde, vejr, mad, menneske, følelse, problem, tanke, møbel, aktivitet, musik, viden osv. 

 Og det er dette erindringer og oplevelser der skaber hvem vi er, hver person af os er en kollektion 
af minder der distingvere ham fra resten. Derfor tror jeg at alzheimers sygdom er den værste ting 
der kan ske efter døden. 

 Selvfølgelig er alle erindringer ikke glade og hygsomme, og hvis man bar kunne skærer denne del af 
hjerne der indeholder visse erindringer, så bliver sit liv paradisisk. Men de ting man savner 
sædvanlig er hyggelige ting. 


Erindringer for mig er lige så vigtig som mad, jeg prøver at samler så meget erindringer jeg 
kan, nok for at leve på dem. Jeg, som en arabisk person, har ikke en særlig betydning af hjem, jeg 
er ikke en patriot. Patriotismen er selvfølgelig vigtigt, men den er også af den væsentligst 
motivationer for mennesker at dræbe og dø. Patriotismen nedbringer vægten af geværet på 
soldatens skulder og sender sin samvittighed til drømmeland. 



 

 

  

 
 

 

 

  

  

   

  

   

 

  

  

B-niveau - forløb 

 Sprog og kultur - Lyrikforløb: 

- Adam Oehlenschläger: Lær mig! 
Oh skov at visne glad 

- Per Vers: Lær mig oh skov at 
visne glad 

- Adam Oehlenschläger: 
Fædrelandssang 

- Tove Ditlevsen: De tyske soldater 

- Yahya Hassan: Barndom 

- Inger Christensen: Vandtrapper 

- Emil Aarestrup: Angst 

 Teori 

- Lyrikgenren 

- Brugslyrik / centrallyrik 

- Bunden form / fri form 

- Ydre og indre komposition 

- Rim og rytme ikke metriske begreber 

- Billedsprog og semantiske felter 

 Særlig vinkel 

- Oversæt din nationalsang til dansk 

- Præsenter din nationalsang 

- Indtal et digt som en lydfil 

- Præsenter et digt fra dit hjemland 





Dokumentar 



  

A-niveau - forløb 

 Kernestof med vægtning 1:1:1 

 3 værker 

 600-800 sider 

 Skriftlig eksamen: 2 opgavegenrer, 3 opgaver 

 Litteraturhistorie og kanonforfattere 



  

      
 

  

  

   

   

     

A-niveau 
- særlige vinkler 

Førstesprog og andetsprog – sprogsociologi på dsa’sk: 

 Karen Risager: Sprogsociologi 

 Ünkap og Erkan: Modersmålets betydning for faglig udvikling og sund 
selvidentitet, Sprogforum nr. 43, 2008 

 Pia Quist: Rosenbånd eller rettighed, Weekendavisen, 2010 

 Grundtvig: Moders navn er en himmelsk lyd 

 De sproglige rødder, kap. 3: Den indoeuropæiske sprogæt 

 Pia Quist: Nydansk på Nørrebro (uddrag), Mål og mæle, 2000 

 Læreroplæg om dansk 

 Kursistoplæg: mit modersmål – research og formidling af viden om 
eget sprog 



Førstesprog og andetsprog 
- sprogundersøgelse 



    
 

   
   

      
  

   
    

   
 

 

 

Oplæg om mit modersmål 
 Hvor mange mennesker taler sproget? Hvor tales sproget? 
 Er det minoritetssprog eller majoritetssprog? 
 Hvis det er minoritetssprog, hvordan er sprogets status i samfundet? Er der fx 

tosprogede skoler? Kan man tage en højere uddannelse på sproget? Er sproget truet af 
sprogdød? 

 Hvilket alfabet skrives sproget med? Vis hvordan alfabetet ser ud 
 Hvilken sprogstamme og sprogfamilie tilhører sproget? 
 Hvilken sprogtype tilhører sproget? (SVO / SOV, analytisk / syntetisk) 
 Er der særlige træk ved sproget? (særlige lyde, særlige grammatiske træk osv.) 
 Skriv disse tre sætninger på sproget og analyser dem for klassen: 
 De kalder mit land xxx / mit land hedder xxx 
 Min mor bager friskt brød hver dag 
 Jeg har altid boet i xxx 
 Hvad hedder disse ord på dit sprog: 
 Mor, far, søster, bror, brød, hus 



Værker 





Film som værk 



 

  

  

    
 

    

Ordforråd og læsning 

 Man kan læse og forstå en tekst, hvis man kender 95% af 
ordene 

 Forskel på hverdagssprog og skolesprog 

 Mange taler uden accent, men har svært ved at læse og 
skrive skolesprog og fagtekster 

 Jørgen Gimbel: Bakker og udale, Sprogforum 3, 1995 



  

  

 

 

Ordforråd 
- hvad kan man gøre? 

 Slå ord op hjemmefra 

 Ordslange og begrebskort 

 Hvad betyder muskuløs? – del ordet i morfemer 

 Ordlister på quizlet - link 

https://quizlet.com/_5wrzrp?x=1jqt&i=1ll66t


 

  

 

    

   

 

  

Læsning og læsestrategier 

 Forståelsesspørgsmål og læseformål 

 Rollelæsning 

 Oplæsning af tekst – sæt scenen og lav forudsigelser eller 
tolkningshypotese 

 Faktatjek og research 

 Fra passiv til aktiv læser 

 Indlæs teksten til lektie - her 

 Brug Ordnet.dk 

https://voca.ro/cWUjUON6aPT
https://Ordnet.dk


  

 

   

  

  

 

  
 

 

   

Grammatik 

 Grammatik som leg og spil 

 Grammatik som gentagelse i forskellige kontekster 

 Forløb om verber – fokus på de uregelmæssige (30 min. pr lektion) 

 Dag 1: verbernes bøjning på tavlen – fokus på de regelmæssige + udfyldningsøvelse 
med regelmæssige verber (afleveres) 

 Dag 3: verbernes bøjning på tavlen – fokus på de uregelmæssige 

 Lektie: lær 10 uregelmæssige udenad 

 Dag 4: pairwork – hør hinanden i de 10 uregelmæssige verber + udfyldningsøvelse 
med uregelmæssige verber i datid og før-nutid (afleveres) 

 Dag 5: verbe-spillet – fokus på uregelmæssige verber 

 Skriveopgave med benspænd om uregelmæssige verber 





      
  

    

 

Grammatik 

 Gennemgået grammatik bliver fokuspunkt i aflevering – krav om grammatiske 
konstruktioner som benspænd -> fokus i retning 

 Grammatik bliver en måde at lære nye konstruktioner på, ikke fejlfinding 

 Intersprog – sprog i proces 



Litteratur 1 



Litteratur 2 



    
  

 

   

  

   
 

 

Workshop 
Lav en skitse til et forløb til dit hold – eller del et forløb 

eller en idé, du allerede har 

3 benspænd til forløb 

 - det skal knyttes til et niveau - c, b eller a 

 - der skal indgå en aflevering (skriveopgave eller 
remedieringsopgave) 

 - der skal indgå noget sprogligt arbejde (ordforråd, 
grammatik eller andet) 

 Del på denne padlet: kortlink.dk/padlet/28azv 

http://kortlink.dk/padlet/28azv
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