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Krav til evaluering 

Undervisningsministeriet forlanger 2 former for undervisningsevaluering: 

1. Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen 

2. Evaluering af skolens samlede undervisning 

Evalueringen af elevernes udbytte indgår i skole-hjem-samarbejdet. Resultatet af evalueringen af den sam-

lede undervisning bliver offentliggjort på skolens hjemmeside med en plan for, hvordan skolen vil samle op 

på resultaterne. 

Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen: 

 Der skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretages evalueringer af den enkelte 

elevs udbytte af undervisningen. 

 Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakte-

rer er udtryk for. 

 Skolen bestemmer selv hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

 Elever og forældrene orienteres løbende om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. I praksis 

vil det for de fleste elevers vedkommende foregå på de to årlige skolehjemsamtaler. 

Evaluering af skolen samlede undervisning: 

 Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte 

af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 Praksis:  

o Med udgangspunkt i en femårig evalueringsplan planlægges undervisningsevalueringen 

hvert år ved skolestart. 

o Lærerne udvælger ved skolestart et eller flere forløb med henblik på evaluering og beslut-

ter sig for evalueringsform. 

o Lærerne afgør hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

o Evalueringen skal som minimum indeholde: 

 En vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen  

 En vurdering af om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisnings-

planer, som skolen selv har udarbejdet. 

 Evt. forslag til og plan for forbedringer. 

o Lærerne mødes i fagteams eller andre relevante teams og drøfter/bearbejder deres evalue-

ringer. 

o De samlede evalueringer fremlægges på FL og sendes til LD og bliver en del af skolens sam-

lede undervisningsevaluering, som skal offentliggøres på hjemmesiden. 



Rammer for evaluering: 

Formål: Kvalitetssikring – kvalitetsudvikling – dokumentation. Evalueringen har mange formål; her nævnes 

nogle af de vigtigste: 

 At give eleverne indsigt i, hvorvidt deres egne læringsmål er indfriede. 

 At give læreren en vurdering af, hvorvidt undervisningens mål er indfriede. 

 At støtte samarbejdet mellem lærere og elever om målfastsættelse samt proces- og resultatvurde-

ring.  

 At sikre dokumentation for aktiviteter og resultater blandt andet med henblik på udarbejdelse af 

elevplaner/fagudtalelser. 

 At sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater fra Fælles 

Mål/Undervisningens målsætning, klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læ-

ringsmål. 

 At skabe grundlag for udvikling af undervisningen (undervisningens indholdsmæssige bredde og 

dybde både for den enkelte lærer og for faggruppen/teamet). 

 At støtte arbejdet med undervisningsdifferentiering, gruppearbejde og andre fokuserede organisa-

tionsformer. 

 Hvad skal evalueres: 

o Undervisningsforløb og elevernes udbytte af disse, flexuger, lejrskoler, teamdage o. lign. 

 Hvem skal evaluere: 

o Faglærere, flexuge-lærere, klasselærere 

 Hvordan skal der evalueres: 

o Læreren opstiller mål for et eller flere af sine undervisningsforløb og for elevernes udbytte 

heraf. Når forløbet er afsluttet, evalueres forløbet og den enkelte elevs udbytte set i for-

hold til målsætningen. 

o Evalueringsformen kan fx være struktureret dialog, iagttagelser/observationer, spørge-

skema, portfolio, logbog, test mv. 

o Teams og/eller fagudvalg kan evt. arbejde sammen om evalueringsformer, der passer til 

fag, klassetrin osv. 

 Hvem evalueres der for: 

o Internt: Faglæreren selv, lærerteamet, skolen 

o Eksternt:  

 Elev og forældre (elevens udbytte af undervisningen) 

 Offentligheden og undervisningsministeriet 

Evalueringsplan for Glamsbjerg Friskole 

2019/2020 Danskundervisningen 

2020/2021 Matematik og de naturvidenskabelige fag 

2021/2022 Sprogundervisningen i engelsk, tysk og fransk 

Opfølgningsplan 

På et friskolelærermøde i foråret fremlægges undervisningsevalueringen, og det drøftes hvilke erfaringer 

fra de skitserede forløb, faglærerne vil bruge i deres planlægning fremover. Det drøftes naturligvis også, om 

der er områder og læringsmål, der skal være mere fokus på i fremtiden, og konkluderes det, at der skal ske 

ændringer i rammerne for undervisningen, tages det med i planlægningen af det nye skoleår. 

 



 

Evaluering af danskforløb 2019/2020 

I skoleåret 2019/2020 har vi haft fokus på danskundervisningen ift. evaluering. Danskfaget er en rød tråd i 

et barns skoleliv, det skal kunne rumme alt fra indskolingseleven, der skal arbejde med sprogets betydning 

på et mere konkret niveau samt snuse til det abstrakte. Til udskolingseleven, der skal arbejde med tekstfor-

ståelse i nye som gamle tekster. Ligesom de skal kunne gennemskue retoriske kneb, der fx har til hensigt at 

manipulerer læseren. Men i alt dette er der det aspekt, at danskfaget i lige så høj grad skal rumme de fag-

faglige redskaber som stavning og grammatik. 

Følgende er blevet evalueret: 

 1. klasse: Dansk som en tværfaglig del af Musicalion 

 2.-3. klasse: Forløb om ordsprog 

 Mellemtrinnet: Undervisning i stavning og grammatik 

 9. klasse: Forløb med fokus på litteraturhistorisk indsigt og perspektivering 

DANSK I INDSKOLINGEN 

Danskforløb i 1. klasse 

Dansk som en tværfaglig del af Musicalion. Dansklærer Helle Bjørn fortæller: 

Skolens årlige Musicalion er et tværfagligt forløb mellem fag som fx dansk, historie, teater og musik. Forlø-

bet strækker sig over halvanden uge. Emnet for dette års Musicalion var Lykke - hvorfor er danskerne så 

lykkelige? Klasserne inddeles i forskellige underemner om lykke. 1. kl. fik emnet foreningsliv, da foreningsliv 

er én af mange grunde til, at danskerne er lykkelige.  

Brainstorm  

Børnene blev introduceret til årets Musicalion og underemnet foreningsliv. Vi snakkede om, hvad for-

eningslive er. Børnene fortalte derefter om, hvilken foreningsaktivitet de gik eller kendte til. Alle aktivite-

terne blev skrevet på tavlen med stavehjælp fra børnene. Derefter valgte børnene en aktivitet ved at skrive 

den ned på et stykke papir. Dette skulle sikre, at aktiviteten blev valgt uden indflydelse af, hvem der ellers 

valgte samme aktivitet. Aktiviteten skulle nødvendigvis ikke være en aktivitet, som de havde erfaring med 

eller gik til.  

Resultatet af deres valg blev:  

1. ridning  

2. fodbold  

3. springgymnastik  

4. svømning  

Inddeling i grupper og 1. øvegang  

Børnene var nu inddelt i 4 grupper, der skulle lave hver deres stykke om foreningsliv. Nogen grupper var 

store, andre små. Vi blev enige om, at forsøge os med de forskellige gruppestørrelser, da jeg gerne ville 

tage højde for børnenes valg og give dem indflydelse og medbestemmelse. Derefter fik børnene forskellige 

steder, hvor de kunne øve deres teaterstykke. Jeg gik rundt og iagttog børnenes sociale interaktioner. Hvor-

dan de fordelte roller, valgt replikker og øvede. I nogle tilfælde krævede opgaven mere støtte fra mig end i 

andre. Vigtig var det, at alle børnene følte sig trygge, og fik oplevelsen af at have indflydelse.  

2. øvegang  

Derefter kom børnene ind i klassen, hvor jeg havde lavet en scene- og publikumsplads. Grupperne viste de-

res stykker for hinanden. Hver gruppe fik feedback, og derefter bad jeg dem om at skrive deres replikker 



ned. Dette gjorde børnene ved, at de gik ud og øvede stykket igen og stoppede op, så replikkerne kunne 

blive skrevet ned og justeret i forhold til den feedback, de havde fået.  

3. øvegang  

Børnene øvede igen med replikker, og der blev mere og mere fokus på at tale højt og agere hensigtsmæs-

sigt og i samspil med hinanden.  

4. øvegang  

Samlet måtte 1.kl. forestilling have en varighed á 7 min., så nu skulle der øves med tidstagning. Dette be-

tød, at der skulle klippes lidt her og der.  

Fra børnenes replikker med børnestavning til et manuskript med voksenstavning. 

Jeg indsamlede børnenes replikker og skrev dem med voksenstavning. Derefter fik børnene det færdige 

manuskript tilbage, hvor alle gruppens replikker stod. Nu skulle børnene sammenligne deres replikker med 

replikkerne i manuskriptet og skrive ordene ned, sætte prikker under vokalerne og dele ordene i stavelser. 

Ordene blev skrevet på et trykt stykke papir med overskriften “svære ord” og “lette ord”. Derefter skulle 

børnene vælge 2 svære ord fra deres replikker og 1 let ord. Ordene blev gennemgået og skrevet på tavlen. 

Vi snakkede om, hvad der gør et ord svært at stave til og, hvad gør et ord let at stave.  

Evaluering  

De fokusområder jeg havde i forhold til Musicalion, var:  

a. sociale kompetencer/samarbejde  

b. indflydelse og medbestemmelse  

c. at kunne komme på replikker og skrive dem ned  

d. være en del af et større projekt  

Men jeg brugte også forløbet til at arbejde videre med at gå fra børnestavning til voksenstavning  

I forhold til:  

a. var der i nogle grupper en tendens til at elever, med kendskab til aktiviteten (fx fodbold) tog ufor-

holdsmæssig meget styring.  

b. var eleverne realistiske og ansvarsfulde.  

c. var de kreative, men også med god fornemmelse for, hvilke sprogbrug og replikker, der forekom-

mer i bestemte situationer.  

d. Musicalion er på mage måder hårdt arbejde, men der er også en stor værdi i at se delene blive sam-

let til en helhed og opleve suset - suset af et stort fællesskab. 

Noter: 

Børnestavning er den måde børn umiddelbart vælge at stave et ord på. Voksenstavning er den autoriserede måde at 1 stave på. 

Det er vigtig, at børn får frihed til at skrive spontant uden fokus på korrekthed. Det giver både børnene mere lyst til at skrive, og 

mig en god fornemmelse af, hvor de er i deres skriftsproglige udvikling. 

Lette ord er ord, hvor alle bogstavlydene kan høres og ordne staves som de lyder. Svære ord er ord med fx stumme 2 bogstaver, 

dobbeltkonsonant efter kort vokal o. lign., hvor ordene ikke skrives helt som de høres. 

DANSK I INDSKOLINGEN 

Danskforløb i 2.-3. klasse 

Evaluering af undervisningsforløb om ordsprog for 2.-3. klasse i dansk 

Mette Tachau Kostelecka og Rikke Schultz, juni 2020   

Udvalgte lektioner i uge 20, 21, 22 og 23 i 2020 

Forløbsbeskrivelse: 



Vi bruger ordsprog og talemåder til at give vores samtaler lidt farve og humør. Alle sprog i verden har deres 

egne ordsprog. Ordsprog er faste vendinger, som bliver brugt til at forklare noget i livet. Definition af ord-

sprog fra Den Danske Ordbog: fast sproglig vending der kort sammenfatter en erfaring eller leveregel, ofte i 

billedlig form. Forløbet egner sig godt til alderstrinnet 2.-3. klasse. Vi har haft fokus på at eleverne skulle 

opnå kendskab til talemåderne, ved at give dem meget varierede opgaver f.eks. både klassisk tavleunder-

visning, stillesiddende opgavebesvarelse med pen og papir og dramaøvelser og et løb under åben himmel.  

Vi har valgt ikke at skelne mellem talemåder og ordsprog i dette forløb, da det giver mere mening at dykke 

ned i på mellemtrinnet.  

Da forløbet foregik under Corona-krisen er der arbejdsformer som ikke kunne gennemføres som f.eks. Quiz 

og byt, grundet reglen om afstand mellem eleverne og frygt for smitte ved at røre ved de samme ting. 

Tekster og materialer: 

Lær om ordsprog 1 og Lær om ordsprog 2 – skriftligt materiale 

Vi har valgt at sætte fokus på ordsprog ved at benyttet os af materialet: Ordsprog 1 og Ordsprog 2 opgave-

sæt fra Dansktip.dk. I hvert sæt er der 8 sider med varierede opgaver som eleverne selvstændigt kunne ar-

bejde med efter en kort fælles introduktion. De skulle f.eks. tegne: At få et føl på tværs, de skulle oversætte 

engelske ordsprog direkte f.eks.: Kill two birds with one stone og finde ord i ordnet. 

https://dansktip.dk/wp-content/uploads/2019/04/L%C3%A6r-om-ordsprog-1-1.pdf  

https://dansktip.dk/wp-content/uploads/2019/04/L%C3%A6r-om-ordsprog-2.pdf 

Ordsprogsløb 

Vi har også lavet et udendørs Ordsprogsløb med poster, dette også for at få bevægelse og frisk luft inkorpo-

reret i undervisningen. Eleverne skulle i grupper af 2 samarbejde omkring forståelsen af et givent ordsprog. 

Der var 3 mulige svar på hvad ordsproget betød og vi sluttede af med fælles gennemgang af gruppernes 

svar.  

Videoklip 

Eleverne har også set små, humoristiske videoklip med ordsprog produceret af jævnaldrende, hvor klassen 

skulle gætte betydningen af ordsprogene.  

https://www.youtube.com/watch?v=DYkZ4JlRSto 

https://www.youtube.com/watch?v=l12swREXpUM 

https://www.youtube.com/watch?v=a3NlP8HoRu8 

Gæt og grimasser 

Eleverne skulle på skift dramatisere/mime et ordsprog overfor deres hold, som skulle forsøge at gætte det 

rigtige ordsprog. Resten af klassen agerede publikum. Efter første runde med ordsprog, blandede vi med 

andre sætninger, der skulle mimes og gættes. Dernæst blev ordsprog og sætning sat sammen, og eleverne 

forholdte sig til om ordsproget passede i sammenhæng med sætningen, eller om det blev noget værre 

vrøvl. 

Læringsmål 

Læringsmålet for vores elever er, at de skal have kendskab til en række ordsprog i det danske sprog. Vi skal 

arbejde med deres sproglige bevidsthed og lade dem reflektere over betydningen af de mange ordsprog og 

reflektere over betydningen af brugen af billeder i vores sprog. 

Dette jævnfør Fælles Mål for dansk efter 2. klasse fra 2019: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed 

på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.  

 Eleven kan samtale om, hvad vi bruger sproget til 

https://dansktip.dk/wp-content/uploads/2019/04/L%C3%A6r-om-ordsprog-1-1.pdf
https://dansktip.dk/wp-content/uploads/2019/04/L%C3%A6r-om-ordsprog-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DYkZ4JlRSto
https://www.youtube.com/watch?v=l12swREXpUM
https://www.youtube.com/watch?v=a3NlP8HoRu8


 Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen. 

 Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme. 

 Eleven kan deltage i rollelege og rollespil. 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Dansk.pdf 

Observationer 

Eleverne brast i skraldlatter i Gæt og Grimasser, når ordsproget passede sammen med sætningen, og gav 

mening.  

De fandt andre ordsprog, der ikke var blevet præsenteret i forløbet, men som de har hørt i andre sammen-

hænge, og som de efterfølgende forstod betydningen af, og kunne inddrage. 

Eleverne har efterfølgende leget med sproget og ordsprogene og brugt dem i daglig tale. F.eks. “Den må du 

længere ud på landet med”, når man forsøger at “binde dem en historie på ærmet”. 

Evaluering 

Opbygningen af emnet har fungeret godt, ved at bygge det op med opgaver for dernæst at lade eleverne 

erfare med kroppen. De fik en mere konkret opfattelse af deres muligheder for at lege med sproget og or-

denes konkrete og overførte betydning. Vi hører eleverne inddrage ordsprog i deres daglige sprog, og lege 

med betydningen. 

Vi kunne have udbygget perioden med flere historier, så ordsprogene gentages i flere sammenhænge, men 

man kan også med fordel vende tilbage til emnet, når eleverne er ældre og har et højere abstraktionsni-

veau. 

Fremadrettet 

Ideer til undervisningen fremadrettet:  

 Tænke emnet ind i årsplanen og arbejde med: Ugens Ordsprog, som kan hænges op i klassen og 

evt. skrives i forældrebrev 

 indkøbe bogen ”Skeletter i skabet” af Helene Wagn som er anbefalet til brug i indskolingen 

 benytte bogen: Snøvsen og Eigil og katten i sækken af Benny Andersen til højtlæsning i 1.-2. klasse 

med sproglig fokus på talemåder/ordsprog 

 inddrage billedkunstundervisningen og tegne et ordsprog 

 lave ordsprogs-quiz og byt (Cooperative Learning) 

 filme små dramastykker med ordsprog i mindre grupper 

 

DANSK PÅ MELLEMTRINNET 

Danskforløb om stavning og grammatik 

Undervisere Birgit Siersbæk og Rune Kristensen. 

Vi ville i år evaluere, om det faglige niveau i forhold til stavning og grammatisk forståelse bliver højere, når 

der arbejdes digitalt og individuelt med stoffet i stedet for opgaveløsning i et hæfte og på kopiark. Desuden 

ville vi se, om det betyder noget for elevernes engagement, at undervisningen er digital. 

Stavning og grammatik er en del af undervisningen i dansk. Både som selvstændig aktivitet og som en del af 

de emner, vi arbejder med. I mange år arbejdede eleverne i et stavehæfte, som var fælles for alle. Det be-

tød, at alle skulle løse opgaver på samme niveau, og når opgaverne i hæftet var klaret, kunne man få ko-

piark, som så kunne tilpasses elevens niveau. 

På skolen valgte vi at abonnere på portalen ”Grammatip”. Her kan læreren tildele eleverne opgaver på lige 

netop deres individuelle niveau, så alle får tilpas med udfordringer og arbejder med de ting, der giver dem 

vanskeligheder. Det betød helt konkret, at nogle elever lavede opgaver, der var hentet fra et lavere klasse-

trin, mens andre fik opgaver fra et højere klassetrin. Man skal helst lave fejl, men ikke for mange. Der var af 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Dansk.pdf


og til fælles gennemgang, hvorefter elevernes arbejdede videre på deres eget niveau. Man kan sagtens øve 

stumme bogstaver med forskellige sværhedsgrader. 

Helt konkret testede vi eleverne midt på efteråret. Vi udarbejdede en liste til hver enkelt elev, hvorpå de 

kunne se, hvilke delemner, der skulle trænes. I skolen brugte vi i en måneds tid 4 ugentlige lektioner på pro-

jektet. Det viste sig, at mange af eleverne frivilligt brugte mindst lige så meget tid derhjemme. De blev helt 

tydeligt motiveret af deres faglige fremgang, som de selv kunne registrere, når de så på rigtighedsprocen-

terne i de løste opgaver. De sendte jævnligt besked over intra, hvor de bad om specifikke opgaver. 

Efter vores intensive periode med Grammatip, testede vi eleverne igen. Det viste sig heldigvis, at stort set 

alle elever scorede en markant højere rigtighedsprocent. Især i 5. klasse, hvor rigtig mange havde valgt at 

arbejde videre hjemme, var der stor fremgang.  

I 6. klasse scorede over halvdelen af eleverne bedre i testen anden gang, en fjerdedel lå på samme niveau 

som første test og den sidste fjerdedel scorede lavere end første test.  

Selvom ikke alle elever klarede sig bedre i testen i runde to, kan det nævnes at eleverne generelt i 6. klasse, 

er blevet langt mere grammatisk bevidste, når der spørges ind til deres grammatiske fejl ved efterfølgende 

skriftlige afleveringer. Hvis eleven gøres opmærksom på en fejl, kan de ofte selv rette fejlen og genkalde 

reglen for den grammatiske fejl.  

Elever med stavevanskeligheder brugte cd-ord, og de fik en god oplevelse af testningen og et fagligt boost, 

fordi de arbejdede på deres eget niveau og tydeligt kunne se deres egen fremgang. Det har også betydet, at 

de i tiden derefter har haft mere tiltro til egne evner, og de har vovet mere i den daglige undervisning. 

I perioden fra december og til vi blev sendt hjem under coronakrisen i marts blev Grammatip brugt lidt i 

den daglige undervisning, og nogle af eleverne blev ved med at arbejde hjemme. 

Mens eleverne var sendt hjem, fik de opgaver på Grammatip, så i denne periode har de også arbejdet med 

stavning og grammatik. 

Vi valgte at lave en sidst test i juni for at se, om den faglige udvikling var fortsat på området, eller den var 

gået i stå, fordi vi ikke havde arbejdet intensivt på portalen.  

Det viste sig, at alle elever var blevet sikrere i både stavning og grammatik. Nogle af de elever, der havde 

vanskeligheder, var blevet så sikre til at bruge cd-ord, at de scorede 100% rigtigt.  

Vores konklusion er, at det virker motiverende for eleverne at arbejde på computer i stedet for i en bog. 

Desuden er det en stor fordel, at alle elever kan arbejde på eget niveau. Det fremgår ikke på elevens op-

gave, om den er hentet fra 3. klassetrin eller fra 5. Alle kan arbejde med lige netop de delemner, der skal 

trænes. Nogle elever kan arbejde med opgaver hentet fra højere klassetrin. Et eksempel på det sidste var 2 

piger fra 5. klasse, der gerne ville afprøve niveauet i 9. klasses diktater. De havde søskende i 9. De løste i 

fællesskab diktaten med 5 fejl ud af 90 ord. 

DANSK I OVERBYGNINGEN 

Forløb med fokus på litteraturhistorisk indsigt og perspektivering 

Dansk i 9. klasse 2019-20 ved M. Groth Lauritsen 

Undervisningsforløb: 

Undervisningsforløbene har været hhv. emnebaserede eller genrebaserede. I de emnebaserede undervis-

ningsforløb har der indgået flere forskellige tekstgenrer. De genrebaserede undervisningsforløb har været 

centreret om forskellige temaer. Der har været undervisningsforløb inden for flg. danskfaglige områder: 

 Tove Ditlevsens forfatterskab 

 Hovedværkslæsning: T. Poulsen Allahs riddere 

 1800-tallet i ord og billeder med specifikt fokus på Romantikken, Det moderne gennembrud og Den 

folkelige realisme 



 Sagprosa 

 Dokumentarfilm 

 Pressefoto 

 Magt-misbrug-konsekvens/ondskab 

 Kort- og novellefilm 

 Skriftlig fremstilling med fokus på de krav, der stilles ved de afsluttende prøver. Eleverne har lø-

bende udfærdiget de af Undervisningsministeriet udsendte eksempelprøver samt andet skriftligt 

arbejde inden for diverse genrer, når dette faldt i tråd med den øvrige undervisning. Desuden har 

eleverne skullet aflevere månedlige læsnings- og retskrivningsøvelser. 

I nedenstående redegøres der specifikt for undervisningsforløbet 1800-tallet i ord og billeder med specifikt 

fokus på Romantikken, Det moderne gennembrud samt Den folkelige realisme, et forløb, der tidsmæssigt 

strakte sig over seks uger inkl. en tværfaglig emneuge mundende ud i besøg på Statens Museum for Kunst. 

Intentionen med periodeforløbet var at give eleverne mulighed for et kvalificeret møde med udvalgte tek-

ster og andre modaliteter fra perioden, som kunne danne baggrund for en litteraturhistorisk indsigt og per-

spektivering. Et væsentligt fokuspunkt har i nævnte litteraturhistoriske periodeforløb været arbejdet med 

elevernes læseforståelse både før, under og efter læsningen. Endvidere har eleverne arbejdet med faste 

strukturer i gruppearbejdet, hvilket har været medvirkende til, at eleverne har været i stand til at fastholde 

fagligt fokus over længere tid. At arbejdet med litterære perioder til tider for nogle elever kan forekomme 

mindre interessant, er forsøgt imødekommet gennem inddragelse af praktisk-musiske elementer i under-

visningen.  

I det hele taget har undervisningen været tilrettelagt med en bred variation i metodevalg, organisationsfor-

mer, indhold, aktiviteter og teksttyper. Aktiviteterne har været af såvel receptiv som produktiv karakter, 

hvor eleverne har skullet skrive, læse, agere, spille, tale, male, lytte eller udtrykke sig gennem andre moda-

liteter. Individuelt arbejde, par- og gruppearbejde, herunder kønsopdelt, samt drøftelser og fremlæggelser i 

plenum har været blandt de anvendte organisationsformer.  

I forløbet har indgået aktiviteter centreret omkring dybdegående analyse og interpretation, anvendelse af 

strategier, perspektivering, refleksion, fortælling og vurdering. 

De bearbejdede tekster dækker en lang række fiktive og non-fiktive teksttyper, herunder skønlitterære tek-

ster, æstetiske tekster samt brugs- og fagtekster. 

Læringsmålene har under forløbet været flg.: 

Ad Romantikken: 

 Eleverne har skullet komme med forskellige bud på begrebet ”romantik”. 

 Eleverne har skullet anvende billedcirklen i deres billedanalyse og sætte analysen i et datidsper-

spektiv. 

 Eleverne har skullet beskrive organismetanken i naturromantikken. 

 Eleverne har skullet beskrive det nationale projekt i nationalromantikken. 

 Eleverne har skullet beskrive strømningen biedermeier som overklasens dyrkelse af det skønne og 

sande. 

 Eleverne har skullet beskrive romantismens optagethed af det dunkle, det splittede og det erotiske. 

 Eleverne har skullet været i stand til at sammenligne de forskellige tidsstrømninger og relatere dem 

til datidens og nutidens samfund. 

Ad Det moderne gennembrud og Den folkelige realisme: 

 Eleverne har skullet opnå kendskab til de vigtigste litterære og kulturelle tendenser, der opstod i 

tiden omkring Det moderne gennembrud og Den folkelige realisme. 



 Eleverne har skullet analysere og fortolke fiktive og nonfiktive tekster med henblik på at karakteri-

sere tidstypiske forhold. 

 Eleverne har skullet perspektivere temaer fra andre tiders tekster til deres egen tid og omverdens-

forståelse. 

 Eleverne har skullet formidle deres viden om Det moderne Gennembrud og Den folkelige realisme i 

varierede udtryksformer. 

Fælles færdigheds- og vidensmål for det danskfaglige arbejde med de nævnte strømninger ses i nedenstå-

ende oversigt: 

Ad læsning: 

Sprogforståelse: 

 Eleverne kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse. Eleverne har 

viden om sociolekter og formelt sprog. 

 Eleverne kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster. Eleverne har viden 

om ordvalgets betydning for budskabet. 

Sammenhæng: 

 Eleverne kan sætte tekster ind i sammenhæng. Eleverne har viden om sammenhæng mellem tekst 

og kontekst. 

Ad fortolkning: 

Oplevelse og indlevelse: 

 Eleverne kan følge forløb og komposition i komplekse tekster. Eleverne har viden om komplekse 

fortællestrukturer og kompositioner. 

Undersøgelse: 

 Eleverne kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed. Eleverne har viden 

om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller. 

Perspektivering: 

 Eleverne kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger. Eleverne har viden om metoder 

til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger. 

 Eleverne kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem littera-

turhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon. Eleven har viden om kulturelle og litterære perio-

der og Dansk litteraturs kanon. 

Ad kommunikation: 

Krop og drama: 

 Eleverne kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationen. Eleverne har viden om 

kropslige og retoriske virkemidler. 

Afslutningsvis indgik der som en slags kulmination på undervisningsforløbet en projektorienterede emne-

uge i en tværfaglig kontekst på tværs af klasserne i overbygningen. Med udgangspunkt i kortvarige færdig-

hedskurser arbejdede eleverne med lærerudarbejdede problemstillinger, der for hvert fag stod mål med de 

faglige krav som formuleret i Fælles Mål. I grupper skulle eleverne udarbejde en tidstypisk avis fra 1800-

tallet, hvori de tre strømninger/perioder skulle tildeles hver en side med tidstypisk indhold. For danskfagets 

vedkommende inkluderede dette bl.a. gengivelsen af en ny nationalsang, som skulle indgå i avisens egen 



læserkonkurrence, en boganmeldelse af en til formålet fiktiv roman til maleriet ”Et romersk osteria”, ana-

lyse og fortolkning af valgfrie kunstbilleder, interviews med initiativtagerne bag Dansk kvindesamfund, ned-

skrivningen af en antonym udgave af Den tapre landsoldat, en rejsebeskrivelse/blog fra Rom skrevet af H.C. 

Andersen / B. Thorvaldsen, et pressefoto af Den lille pige med svovlstikkerne, en erindring skrevet af den 

afbillede pige på E. Järnefeldts kunstbillede Afbrænding, udfærdigelsen af en politisk tale, der sætter samti-

dens problemer under debat, nedskrivningen af en tidstypisk novelle samt udarbejdelsen af et tidstypisk 

maleri. 

I kølvandet på avisproduktionen besøgte overbygningseleverne Statens Museum for Kunst, hvor en særlig 

guldalderudstilling fandt sted. I tilknytning dertil havde eleverne i 9. klasse forlods fået tildelt den rolle at 

skulle formidle indhold og budskab af udvalgte kunstbilleder for de yngre overbygningselever. Efterføl-

gende fandt en byvandring sted, hvor eleverne oplevede forskellige konsekvenser af periodens begivenhe-

der. De skulle således bevidne den skiftende arkitektur og bystruktur ved at se, hvorledes overdådige pa-

læer, garnisoner og militære installationer blev suppleret af fattige, spartanske arbejderkvarterer og mas-

sive fabrikker. Desuden var intentionen ligeledes at besøge kirker fra forskellige tidspunkter i perioden for 

at opnå en indsigt i, hvorledes selvforståelsen og kulturen ændrede sig gennem perioden. Af tidsmæssige 

årsager var sidstnævnte desværre ikke muligt at nå. 

 

Konklusion 

Eleverne har undervisningsforløbet igennem udvist fagligt engagement og givet udtryk for glæden ved den 

brede vifte af metodevalg og organisationsformer. De har opnået et godt kendskab til de tre strømnin-

gers/perioders karakteristika og viste i forbindelse med besøget på Statens Museum for Kunst og de her 

stillede opgaver evnen til faglig fordybelse samt analytiske og interpretative kompetencer. 

Jeg tillader mig hermed at konkludere, at danskundervisningen lever op til de målsætninger, der er udarbej-

det for de enkelte undervisningsforløb og skolens undervisningsplaner, samt at undervisningen står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 


