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Kornelius og Annwns kar - undervisningsmateriale Henrik H\u00f8j Hent PDF Dette er et hæfte med

arbejdsspørgsmål til romanen ”Kornelius og Annwns kar” af Henrik Høj, Cand. Mag. i dansk og historie.
Henrik Høj har undervist i mange år på gymnasialt niveau. Materialet henvender sig til elever i de sidste
klassetrin i folkeskolen, men er også velegnet til undervisning de første år på de gymnasiale uddannelser.
Arbejdsspørgsmålene tager udgangspunkt i faget dansk, men fagene historie, psykologi og religion giver

mulighed for dybere fortolkning og flerfaglige forløb. Undervisningsmaterialet er opbygget, så underviseren
kan tilrettelægge sin undervisning til de enkelte elevers faglige niveauer. Spørgsmålene er opdelt, så der er
generelle og konkrete arbejdsspørgsmål. De generelle arbejdsspørgsmål kræver, at eleverne har læst hele

romanen. Yderligere stiller de krav om læsning af mere teoretisk karakter, hvorfor eleverne skal være i stand
til at læse og forstå romanen i et analytisk mind-set. Det kræver elever på et fagligt højt niveau. De konkrete

arbejdsspørgsmål er tilpasset de enkelte kapitler i romanen. Det giver underviseren frihed til at bryde
læsningen op i mindre stykker og tilpasse undervisningen til tiden og niveauet hos eleverne. Spørgsmålene er
konkrete og giver mulighed for at inddrage teoretisk stof undervejs. De giver anledning til praktisk analyse

og ekstern research online - eller i lærebøgerne - for at finde mulige svar.
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