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Sprog og kommunikation Jeppe Bundsgaard Hent PDF I dette hæfte, som introducerer til kompetenceområdet
Sprog og kommunikationsundervisning (4.-10. klassetrin), tager Jeppe Bundsgaard afsæt i forskningsbaseret

viden omhandlende sprog og tekster i relation til kommunikativ kompetence.

Hæftet er bygget op over en række centrale træk ved vores sproglige omgang med hinanden fra
præsentationer af forskellige måder at forstå, hvad en kommunikationssituation er, over undersøgelser af

vores mundtlige og kropslige sprogs funktioner til undersøgelser af, hvad kommunikation på nettet giver os
af udfordringer. I fremstillingen udpeges især tre sproglige fænomener metafor, deixis og modalitet som det er
godt at være opmærksom på i arbejdet med kommunikation. Der er desuden fokus på de kompetencemål, der
omhandler kritisk vurdering af sprogbrug i analoge og digitale medier, udvikling af læringsaktiviteter, der

understøtter elevers kommunikative kompetence, og vurdering af stemme, mimik og gestik som
udtryksmidler i danskundervisning. Endelig lægges der vægt på at skabe en hensigtsmæssig tekst i en given

kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler.

Hæftet afrundes med studieopgaver i forskellige kommunikationsgenrer relateret til de centrale temaer, som
fremstilles gennem hele hæftet. Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som

omfatter tre bind, introducerer til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte
kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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