
 
Hovedforløb SSA - skoleperiode 3.1  

  

Dansk niveau C 

Varighed: 10 dage 

Formål:  

• Introduktion til dansk, niveau C   
• At styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til 

kommunikation og samarbejde  
• At faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere 

mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i 
en tekst samt faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale id fra forskellige tekster og 
teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

• At fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske evner til at kunne løse opgaver og møder 
udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Kompetencemål: Link til bekendtgørelse: BEK nr 692 af 26/05/2020 (bilag 4) 
                                https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#id1905ace3-a054-43f9-b184-b76dd42025b2 
 

  

 
Hovedforløb SSA - skoleperiode 3.1  

  

Tværfagligt læringsforløb: Indsatser til mennesker med psykisk sygdom 

Varighed: 4 dage 

Formål:  
• Som tidligere formål 

Kompetencemål: Links til bekendtgørelse: Komm mål 1,2,3,5,6. Læs mål 3. Fortolk mål 1,2,3,5. Fremst mål 1,2,3,4 

Læringsmål 
• Eleven kender til målene for dansk og 

kan se formålet og koblingen til diverse 
kontekster indenfor erhverv, uddannelse, 
samfund og danskfaget 

• Eleven skal opnå viden om begreberne 
feed-up, feed-back og feed-forward.. 

• Eleven skal opnå øvelse i at reflektere 
over egen læring. 

Undervisningsmetode: Undervisningen er en blanding af vidensboost, fælles 

oplæg, selvstændig vidensøgning og vidensdeling. Den metodiske tilgang tager i vid 

udstrækning afsæt i helhedsorienteret undervisning og kan sættes i relation til 

praksis. Dagene ligger jævnt fordelt i temaet 

 
Indhold: 
 
Dag 1  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#id1905ace3-a054-43f9-b184-b76dd42025b2


• Eleven kan reflektere og argumentere 
bevidst om sin kommunikation ud fra 
forskellige kommunikationsstrategier og 
teorier 

• Eleven kan reflektere over andres og sin 
egen kommunikation, og vurdere hvilke 
samtalestrategier vedkommende skal 
bruge i forhold til formål samt egen rolle 
og ansvar i kommunikationssituationen.  

• Eleven kan forklare begreberne fiktion, 
non fiktion og faktion i forhold til 
forskellige teksttyper  

• Eleven kan anvende en analysemodel til 
at analysere et billede samt diskutere og 
argumentere hensigtsmæssigt i 
samarbejde med andre om sin analyse 

• Eleven kan anvende 
kommunikationsmodellen på en artikel 

• Eleven har kendskab til og kan anvende 
forskellige kommunikationsstrategier i 
forhold til afsender, budskab og 
modtager  

• Eleven kan diskutere og forklare 
sproglige normer i en artikel indenfor 
vedkommendes erhverv, samfund, 
uddannelse og danskfaget 

• Eleven kan planlægge og fremstille en 
invitation med bevidsthed om at udtrykke 
sig med et forståeligt, varieret og 
nuanceret sprog  

• Eleven kan gå i kritisk dialog omkring 
andres skriftlige tekster, herunder 
skriveformål, målgruppe, genre, sproglig 
stil og grammatisk forståelse 

• Introduktion til danskfaget på niveau C  
• Feed-up til forløbet og de faglige mål, som er inddelt i fire overordnede 

kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling 
• Præsentation af undervisere og elever. 
• Introduktion til dansk i Moodle, herunder arbejdsformer og opgave i det gode 

læringsmiljø og hvad det har af betydning for din læring.  

• Mine egne læringsmål – SM(I)TTE’s model 

• Vidensboost i Toulmins argumentationsmodel 

• Vidensboost i appelformerne Etos, Patos og Logos 

 

Eleven skal bl.a. arbejde med 

• Refleksion over egen læring. SM(I)TTE’s model 

• Appelformerne og Toulmins argumentationsmodel ud fra en læst tekst 

• Afleveringsopgave – eksempel på en argumentation 

 
Dag 2 

• Fed-up til arbejdet med nonfiktion: Artikelgenren 
• Vidensboost om artikelgenren 
• Vidensboost om kommunikationsmodellen 

• 1. portfolioopgave og brainstorm – hvordan?  
 

Eleven skal bl.a. arbejde med 

• Analyse af artikler af nyere dato med indhold der relaterer til psykiatrien 

• Kommunikationsmodellen 

• Arbejde med artiklers layout og opbygning, sproglige virkemidler, 
kommunikation og argumentation samt budskab 

• Arbejde med multimodale medier - Studietube (Padlet) 

• Den 1. portfolioopgave – en invitation til et foredrag i psykiatriens tegn med 
fokus på at fremstille formelt korrekt sprog, som er hensigtsmæssig i forhold 
til formål 

• Brainstorm    

 
 



• Eleven skal demonstrere og kunne 
begrunde valg af præsentationsform af 
en forberedt tekst 

• Eleven kan tolke og uddrage relevant 
betydning af fiktion- og nonfiktion tekster 
samt diskutere og vurdere tolkningen 

• Eleven kan perspektivere fiktion og 
nonfiktion tekster til vedkommendes 
erhverv og uddannelse på grundlag af 
analyse 

 
  
  

Dag 3  

• Fed-up til arbejdet med fiktion: Digtgenren 
• Vidensboost om digtgenren / selv søge viden om digtgenren via digitale 

platforme (EUD Danskprtalen, Systime, YouTube ol.) 
• 2. portfolioopgave - brainstorm 

 
Eleven skal bl.a. arbejde med 

• Analyse af genren prosadigte med indhold der relaterer til psykiatrien 

• Hensigtsmæssig præsentationsform med relevans for erhverv og uddannelse 

• Den 2. portfolioopgave – en ansøgning til psykiatrien med fokus på at 

planlægge, forberede og fremstille et produkt med formelt korrekt, varieret og 
nuanceret sprog, som er hensigtsmæssig i forhold til formål 

 
 
Refleksion over egen læring 
 
Dag 4:   

• Fed-up til arbejdet med fiktion: Novellegenren 
• Vidensboost om novellegenren / selv søge viden om novellegenren via 

digitale platforme (EUD Danskprtalen, Systime, YouTube ol.) 
• Midtvejsevaluering 

 
Eleven skal arbejde med 
Analyse af genren noveller med indhold af sundhedsfaglige emner   
Cooperativ Læring 
Midtvejsevaluere egne mål – SM(I)TTE. Refleksion over egen læring 
 
 

Feedback/ bedømmelse:  
 
Feedback/feedforward: I hele forløbet gives der løbende feedback/feedforward på proces og fra underviser med udgangspunkt i 

læringsmålene. Feedback gives mundtligt og kan være individuel, gruppevis eller med hele holdet alt efter, hvad der vurderes, har 

størst effekt for elevernes læringsproces (Sandwich-modellen) Til slut i forløbet giver underviser en generel mundtlig feedback på 



proces og produkt, samt feedforward i forhold til, hvad eleverne kan arbejde videre med i næste læringsforløb. Portfolio-opgaverne 

screen castes indeholdende feedback på indhold, sprog, grammatik, layout og feedforward til den enkelte elev. 
 

Peerfeedback: Der gives peerfeedback i forhold til præsentationen af digtgenren. Rammerne for peerfeedback bliver sat af underviser 
ved f.eks.: 

• Læringsmål: Hvordan opfylder præsentationen læringsmålene i fortolkning  
• Egen læring: Hvad har I lært/blevet opmærksom på ved at se præsentationen? 
• Det videre arbejde: Hvad kan den enkelte/gruppe med fordel arbejde videre med i den nære fremtid 

 
Selvevaluering: Eleverne laver den sidste dag i forløbet en evaluering, hvor de skal reflektere over egen læring - SM(I)TTE model 

Hovedpunkter her er: Hvad de har lært – både fagligt og i forhold til egen læringsproces, hvad der gik godt/skidt, og hvad de tager med 

videre i forhold til egen læringsproces.  
  
Tegn på læring:  
Feedback gives bl.a. ud fra følgende tegn på læring: 

• At eleven er i stand til at anvende de danskfaglige termer samt deltager aktivt og går i kritisk dialog om sine vurderinger på 
baggrund af tekstarbejdet 

 

 
 
  

Hovedforløb SSA - skoleperiode 3.1  

  

Tværfagligt læringsforløb: Mennesker med hjerte- kredsløbssygdomme 

Varighed:  1 dag 

Formål:  
• Som tidligere formål 

Kompetencemål: Links til bekendtgørelse: Komm mål 1,2,6, Læs mål 1,2,3. Fortolk mål 1,3,5. Fremst mål 4 

Læringsmål:  
• Eleven kan kommunikere reflekteret og 

nuanceret med brug af relevante tale- 
lytte og samtalestrategier  

• Eleven kan læse, tolke og uddrage 
relevant betydning af novellegenren 
samt diskutere og vurdere tolkningen 

Undervisningsmetode: Undervisningen er en blanding af vidensboost, fælles 

oplæg, selvstændig vidensøgning og vidensdeling. Den metodiske tilgang tager i vid 

udstrækning afsæt i helhedsorienteret undervisning og kan sættes i relation til 

praksis. 

 

Indhold: 
 

https://sosusyd.praxis.dk/mod/resource/view.php?id=99577


• Eleven kan forklare og reflektere over 
sproglige normer 

• Eleven kan forholde sig til kultur, historie 
og erhverv gennem analyse og 
diskussion af novellen 

• Eleven kan perspektivere en fiktionstekst  
til vedkommendes erhverv og 
uddannelse på grundlag af analyse 
 

 

• Feed-up til arbejdet med fiktion: Novellegenren. 
• Vidensboost til elever, som ønsker det / selv søge viden om novellegenren 

via digitale platforme (EUD Danskprtalen, Systime, YouTube ol.) 
 

Eleven skal bl.a. arbejde med: 
 

• Analyse af genren noveller med indhold af sundhedsfaglige emner med fokus 
på tema, personkarakteristik. sproglige sproglige virkemidler samt 
perspektivering    

• Kommunikationsmodellen 

• Vidensøgning 
  

Feedback/ bedømmelse: 
 
Feedback/feedforward: Der gives feedback/feedforward på proces fra underviser med udgangspunkt i læringsmålene. Feedback 

gives mundtligt enten gruppevis eller med hele holdet alt efter, hvad der vurderes, har størst effekt for elevernes læringsproces, samt 

feedforward i forhold til hvad eleverne kan arbejde videre med i den nærmeste fremtid.   
 

 
Selvevaluering:  Hvad har eleven lært – både fagligt og i forhold til egen læringsproces, hvad der gik godt/skidt, og hvad de tager med 

videre i forhold til egen læringsproces.  
  
Tegn på læring:  
Feedback gives bl.a. ud fra følgende tegn på læring: 

• At eleven er i stand til at anvende de danskfaglige termer samt deltager aktivt og går i kritisk dialog om sine vurderinger på 
baggrund af tekstarbejdet 
 

 

  

  

Hovedforløb SSA - skoleperiode 1.1  

  

Tværfagligt læringsforløb: Mennesker med cancer 

Varighed:  1 dage 

Formål:  



• Som tidligere formål  

Kompetencemål: Links til bekendtgørelse: Komm mål 1,2,3,4, Læs mål 1,2,3. Fortolk mål 1,2,3,5.  

Læringsmål: 
• Eleven kan anvende en analysemodel til 

at analysere et billede samt diskutere og 
argumentere hensigtsmæssigt i 
samarbejde med andre om sin analyse 

• Eleven kan arbejde i dybden med 
symbolik og fortolkning i billedet  

• Eleven kan anvende multimodale medier 
hensigtsmæssigt og reflekteret til 
kommunikation og formidling  

 
 
 
 
 
 

 

Undervisningsmetode: Undervisningen er primært dialogbaseret med 

udgangspunkt i billeder. Den metodiske tilgang tager i høj grad afsæt i 

helhedsorienteret undervisning 

 

Indhold: 
 

• Feed-up til arbejdet med fiktionstekst: Akvarel og faktionstekst: Manipuleret 

foto 

• Vidensboost om billedgenren 

• Vidensøgning 

 

Eleven skal bl.a. arbejde med: 
 

• Analyse af genren billeder med indhold af sundhedsfaglige emner, med fokus 
på symbolik, det gyldne snits betydning og kulturen, som der gives udtryk for 
i billedet 

• Multimodale medier – til at forsøge at tegne det gyldne snit ind på et digitalt 
billede  

 

Feedback/ bedømmelse:  
 
Feedback/feedforward: Der gives feedback/feedforward på proces fra underviser med udgangspunkt i læringsmålene. Feedback 
gives mundtligt enten gruppevis eller med hele holdet alt efter, hvad der vurderes, har størst effekt for elevernes læringsproces, samt 
feedforward i forhold til hvad eleverne kan arbejde videre med i den nærmeste fremtid. 
 
 

Selvevaluering: Hvad har eleven lært – både fagligt og i forhold til egen læringsproces, hvad der gik godt/skidt, og hvad de tager med 

videre i forhold til egen læringsproces. 
 
Tegn på læring:  
Feedback gives bl.a. ud fra følgende tegn på læring:  



• At eleven kan udpege og forklare symbolers betydning i billedet  
• At eleven kan tegne Det gyldne snit og argumentere for betydningen af det  

 

  

  

Hovedforløb SSA - skoleperiode 3.1  
  
Tværfagligt læringsforløb: Mennesker med kroniske sygdomme 

Varighed: 1 dag 

Formål:  

• Som tidligere formål. 
Kompetencemål: Links til bekendtgørelse: Komm mål 1,3,4 Læs mål 1,2,3. Fortolk mål 3,4,5. 

Læringsmål: 
• Eleven kan anvende en analysemodel til 

at analysere en reportage samt diskutere 
og argumentere hensigtsmæssigt i 
samarbejde med andre om sin analyse 
 

• Eleven kan udpege sproglige virkemidler 
og redegøre for fagbegreber som 
appelformer, blikfang, layout  
 

• Eleven kan gennemføre målrettet og 
kritisk informationssøgning med relevans 
for opgaveløsningen ved brug af 
multimodale medier 

Undervisningsmetode: Den metodiske tilgang tager i vid udstrækning afsæt i 

helhedsorienteret undervisning og er praksisnær. Eleverne søger selv den viden, de 

føler behov for 

 
Indhold: 
 

• Feed-up til arbejdet med non fiktion: Artikelgenren, reportage 
 

Eleven skal bl.a. arbejde med: 
 

• Analyse af artikelgenren: Reportage  

• Kommunikationsmodellen 
• Argumentation. Toulmins model og appelformerne 

• Multimodale medier – tekst med tilhørende videoklip 
 

 
 

 
 
  

Feedback/ bedømmelse:  
 



Feedback/feedforward: I læringsforløbet gives der formativ feedback/feedforward på proces fra underviser med udgangspunkt i 

læringsmålene. Sidst på dagen skal eleverne dele viden i plenum, og her giver underviser en mundtlig feedback på proces og produkt, 

samt feedforward i forhold til, hvad eleverne kan arbejde videre med / være opmærksomme på til eksamen.   
 
 
Selvevaluering: Hvad har eleven lært – både fagligt og i forhold til egen læringsproces, hvad der gik godt/skidt, og hvad vedkommende 

tager med videre i forhold til egen læringsproces  

 

Tegn på læring:  
Feedback gives bl.a. ud fra følgende tegn på læring: 

• At eleven kan tolke eller uddrage relevant betydning af reportagen i relation til vedkommendes uddannelse og samfundet samt 

diskutere og vurdere tolkningen 

 

Selvevaluering på hele danskforløbet: Refleksioner over, hvad har eleven lært – både fagligt og i forhold til egen læringsproces, hvad 

der gik godt/mindre godt, og hvad vedkommende tager med videre i forhold til egen læringsproces. F.eks: ”Alle tekster skal ikke læses 

på samme måde fordi …”, ”Sproglige virkemidler i en tekst er med til at afgøre om en tekst er svær/let at læse fordi ….”. ”Jeg reflekterer 

mere over det jeg læser nu, også i andre fag, fordi jeg er blevet mere bevidst om …” 

 
 *Efter endt læringsforløb får eleven en standpunktskarakter, som fremgår på elevens eksamensbevis. 

  

  

Hovedforløb SSA - skoleperiode 3.1  

  

Grundfagsprøve 

Varighed: 2 dage 
Link til prøvebestemmelsen for danskfaget:  
https://sosu-
syd.dk/images/PDFer/Skolen/Lovstof/Proevebestemmelser/2019/2021/pr%C3%B8vebestemmelser_g%C3%A6ldende_for_august_2020.pdf 
 

 

  • Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af 
elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den 
prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. De 
ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal 

https://sosu-syd.dk/images/PDFer/Skolen/Lovstof/Proevebestemmelser/2019/2021/pr%C3%B8vebestemmelser_g%C3%A6ldende_for_august_2020.pdf
https://sosu-syd.dk/images/PDFer/Skolen/Lovstof/Proevebestemmelser/2019/2021/pr%C3%B8vebestemmelser_g%C3%A6ldende_for_august_2020.pdf


tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til 
prøven.   

• De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkel 
elevs præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 
Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.   

• Eksaminationen er todelt.   
1. Første del består af elevens præsentation af den ukendte opgave 

samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og 
eksaminator.   

2. Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af 
elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende 
spørgsmål fra eksaminator. Elevens præstation 

helhedsbedømmes  
 

Eksaminationsgrundlag (prøveform b)  

• Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af 
materiale, udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden (prøveform b).  

Bedømmelsesgrundlag og kriterier  

• Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget indgår materiale udarbejdet af 
eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden (prøveform b). Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. 
Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøvens 
bedømmelsesgrundlag.  

  

  

  

  

  

  

 


