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Title: Brev om Karantæne 

 

Nøgleord: Skal anvendes i søgefunktion på hjemmesiden #skrivefærdigheder, #udtryk #uformelt brev 

#formelt brev 

Varighed:30 minutter. 

 

Beskrivelse: 

 

Gennem disse aktiviteter vil studerende lære at differentiere mellem de forskellige typer af breve, og hvad der 

adskiller et formelt brev fra et uformelt brev. 

Til den første aktivitet vil klassen blive opdelt i par, hver enkelt skal skrive et uformelt brev til hans/hendes 

partner, hvor han/hun fortæller, hvordan karantænen har været, hvordan han/hun har følt, hvad han/hun har 

lavet, hvad han/hun har lært etc ... 

Til den anden aktivitet skal hver elev forestille sig, at han/hun er rektor for skolen, og skrive et formelt brev til 

elevernes forældrene, som indeholder de foranstaltninger, der vil blive truffet for at bekæmpe Covid 19 på 

skolen. 

Mål: 

 

Angiv de mål, du ønsker at opnå (på kort og lang sigt) 

- At identificere kendetegnene ved et brev. 

- At identificere strukturen i et brev. 

- At blive bekendt med forskellige typer af breve: formelt og uformelt. 

- At udarbejde et formelt brev som er pænt, klart og ordenligt. 

- At blive i stand til at bruge et høfligt sprog til det formelle brev. 

- At udarbejde et brev med et specifikt formål. 

- Gennemføres aktiviteten ved brug af ICT, kan vi desuden påpege ICT-målsætningerne   

- At blive introduceret i brugen af et virtuelt miljø, at være i stand til at navigere i lignende miljøer. 

- At respektere de forskellige stilarter og former for elektronisk kommunikation. 

- At bruge informations- og kommunikationsteknologi til at producere tekster, indsamle og overføre 

oplysninger. 



 

Aktivitet(er) (Etaper): 

 

I denne aktivitet skal du udføre to individuelle opgaver: 

Først skal du skrive et uformelt brev til en klassekammerat og fortæller ham eller hende om din oplevelse 

under karantænen som følge af Covid 19. 

For den anden opgave skal du forestille dig, at du er Rektor for skolen, og du skal til at skrive et brev til 

forældrene for at forklare de foranstaltninger, som skolen vil tage mod Covid-19. 

Tips til undervisere 

Ved hjælp af undervisningsretningslinjer, givet af læreren, er formålet at eleverne skal øve sig på det de har 

lært, ved at skrive to breve: et uformelt til en ven og et formelt et. 

Aktiviteten kan tilpasses elever ved at bruge tekstredigeringsværktøjer og ved at bruge virtuelle miljøer som 

Google Docs 

Liste over ressourcer, materialer osv.  

Hvis det udføres i virtuelle miljøer, vil det være nødvendigt for de studerende at være i stand til at bruge en 

computer. Hvis aktiviteten udføres i papirformat, er det kun papir og pen, der er nødvendigt for aktivitetens 

afvikling. 

Evaluering/Feedback 

 

 

Evaluering fra lærere 

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 

aktivitet? 

Svar her... 

Anser I denne aktivitet for at motivere eleverne til 

at øve sig i at skrive? 

Svar her... 

Mener I, at denne aktivitet er passende for eleverne 

til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for 

at forbedre deres skrivning? 

Svar her... 

    

 


