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Kompetencemål samt litteraturliste til Fællesfag i dansk 2010 
 
Kompetencemål og stofområder 
Det overordnede mål på første årgang er en generel sprog- og tekstkompetence som opnås ved at 
arbejde med:  

• sproglig analyse på alle planer 
• analyse af fiktive tekster 
• analyse af ikke-fiktive tekster 
• læsning og læsbarhedsanalyse 
• de studerendes egen mundtlighed og skriftlige udtryksfærdighed 

Sproglig analyse 
Jørgensen, Martin og Ole Pedersen (2005): Læreren som sproglig vejleder, 2. udg., 
Dansklærerforeningens Forlag: København 
 
www.rodisproget.dk Forlaget Systimes hjemmeside 
 
Fibiger, Johannes, Inger Maibom, Søren Søgaard (2009): Skriftens Veje, Academica: Århus 
 
Analyse af fiktive tekster 
Thurah, Thomas (2010): Analyse og litterær metode, Gyldendal: København 

Analyse af ikke-fiktive tekster 
Asmussen, Jørgen (red.)(2005): Faktiske tekster, Academica: Århus 
 
Læsning og læsbarhedsanalyser 
Brudholm, Merete (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan?, Alinea: København 
 
Elbro, Carsten (2006): Læsning og læseundervisning, 2.udg., Gyldendal: København 

De studerendes mundtlighed og skriftlige udtryksfærdighed 
Hvass, Helle (2007): Retorik – at lære mundtlig formidling, Gyldendal: København 
 
Medier 
www.nordenibio.dk Nordisk site med undervisningsmateriale om filmiske virkemidler og 
nabosprog. Læreruddannelsen har den tilhørende DVD. Sitet er gratis. 
 
It og medier, Tidsskriftet Kvan nr. 86, marts 2010, Kvan: Århus 
 
Danskfaget 
Asmussen, Jørgen og Lisbet Hastrup Clausen (red.) (2010): Mosaikker til danskstudiet, 2. udgave, 
Academica: Århus 
 
Bundsgaard, Jeppe m.fl. (2009): Kompetencer i dansk, Gyldendal: København 
 
Praktik: 
Nielsen, Bodil (2008): Praktik og dansk – lærerkompetencer i praksis, Dansklærerforeningens 
Forlag 

http://www.rodisproget.dk/
http://www.nordenibio.dk/
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Litteraturlisten indeholder en række bøger og websteder der alle indgår i undervisningen i 
fællesfaget i dansk. Det betyder at listens tekster forudsættes læst og kendt ved overgangen til 
specialiseringsdelene. At listens tekster indgår i undervisningen betyder at teksterne eksplicit 
optræder i studieplaner, og at de anvendes i undervisningen. At de anvendes betyder at de ikke 
nødvendigvis gennemgås, men er grundlaget for undervisningen.  
 
De studerende skal selv anskaffe titlerne samt betale for adgang til websitet www.rodisproget.dk 
(pris: ca. kr. 60,00 pr. studerende for fire års adgang). 
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