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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro - Tekster og genresystemet 

Titel 2 Skriveforløb: en portrætartikel 

Titel 3 Epik og spænding  

1. værk, selvvalgt krimi 

Titel 4 Epik: tema og budskab 

Titel 5 Grammatik 

Titel 6 Medier og nyheder: Avisen - nyhedsjournalistik - meningsjournalistik og retorik 

Titel 7 Lyrik og danskhed - herunder et mundtligt forløb 

2. værk, selvvalgt digtsamling / album 

Titel 8 Litteraturhistorien 

3. værk: Et Dukkehjem af Henrik Ibsen 

4. værk: Rend mig i traditionerne af Leif Panduro 

5. værk: Dyrets år af Lone Herslev 

Filmværk: Barbettes gæstebud 

Titel 9 Retorik og taler 

Titel 10 Sprog og sprogbrug 
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Titel 11 Det journalistiske sprog 

Titel 12 Repetition og eksamenstræning 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Intro Tekster og genresystemet 

Indhold Lærerplan hf-dansk, juni 2010 
Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier kapitel 1 
og 2 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. 
 
En nyhedsartikel: ”Hvor er Dansk Sprognævn” 
Anmeldelse: ”Harry Hole - den tragiske romantiske helt” 
Nekrolog: ”Der var engang en Rifbjerg” 
Leder: Politiken: ”Gaden eller Staden” 
Annonce: ”Altid klar med en saks og make-up.” 
Novelle: Mads Brenøe: ”Møtrikker” 
Folkeeventyr: ”Rødhætte” 
Digt: Klaus Rifbjerg: ”Det levende ord”  
Drama: Uddrag af Et Dukkehjem 
Tegneserie af Storm P. 
Novelle med non-fiktionskoder: Leif Esper Andersen: ”Samtale IV: 11 år 
efter” (1970) 
Kronik med fiktionskoder: Kristeligt Dagblad, 09.08.2014: Ole Bering: "På 
vej mod reformland" 
 

Omfang  Ca. 12 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Danskfagets genstandsfelt - tekster, og hvordan vi skaber overblik over dem 
vha. genresystemet.  
Blandingsgenrer. 
Læsestrategier. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt, gruppearbejde og fremlæggelse. 

Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Skriveforløb 

Indhold Anette Nielsen og Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser – til hf-dansk kapitlet 
”Teori”. 
Rettenøglen fra http://www.bedredansk.dk/ 
Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø: Til tasterne - skriftlighed i dansk. 
(2016) 
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Jydske Vestkysten 06.04.2015: ”Der var engang en Rifbjerg” 
Berlingske 20.12.2013: ”Benny Andersen: Døden er livgivende” 
 

Omfang Ca. 10 lektioner  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Stilladseret skriftlig opgave: Skrivning af en portrætartikel med en 
klassekammerat som portrætperson. De læste portrætartikler blev brugt som 
model. 

 Tekstskrivningens faser: stofindsamling / interview, fokus / 
vinkling, skriveplan, kladde, gennemarbejdning. 

 Artiklens struktur: overskrift, underrubrik / manchet, indledning, 
brødtekst med mellemrubrikker, afslutning, faktaboks, billede. 

 Citater. 

 Konkrete detaljer. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, individuelt arbejde, pararbejde. 

Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Epik og spænding 
1. værk, selvvalgt: en krimi 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk kapitel 3 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) 
som i-bog fra Systime.  
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier.(2015) 
Anette Nielsen og Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser – til hf-dansk kapitlet 
”Teori”. 
 
Novelle: Helle Tietgen Lund: "Arret" (1997) 
Novellen: Stig Dagerman: "At slå et barn ihjel" (1948) ("Att döda et barn"). 
Filmatisering af Att döda et barn":  
https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864  
Novelle: Niels Hav: ”Hunden” (1981) 
Novelle: Leif Esper Andersen: ”Samtale IV: 11 år efter” (1970) 
Novelle: Mads Brenøe: ”Møtrikker” (1993) 
Selvvalgt værk: en krimi 
 

Omfang Ca. 20 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Læsning og notatskrivning. 
Komposition og fortællerforhold. 
Krimigenren. 
Skriftlig opgave: En kriminovelle. Efterfølgende nominerede de den bedste ud 
fra udstukne kriterier. 
Fænomenet spænding – plotning. 
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Hurtigskrivning, brainstorm og definition i forbindelse med fænomenet 
spænding. 
En stilladseret skriftlig opgave: Introducerende artikel om spænding 
eksemplificeret ved selvvalgt krimi. Sondring mellem generelt – og konkret 
niveau.  
Skriftlige elementer: præsentation, resume, brug af citat, den røde tråd, 
overskrift, indledning og afslutning, afsnitsinddeling og mellemrubrikker. 
Kommunikationssituationen: Fokus på modtageren. 
Svensk novelle og film. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt, pararbejde, læreroplæg, gruppearbejde og-
fremlæggelse. 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 4 
 

Epik: tema og budskab 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk kapitel 4. 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. 
Video om personkarakteristik: 
https://www.youtube.com/watch?v=w26RYJF5cc4&list=PLP3aY93d9u7wlB6yu3FF2j7
bCwtMOJ64f 
Video om tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=PhQ2u_JwJ20&index=10&list=PLP3aY93d9u7wl
B6yu3FF2j7bCwtMOJ64f 

 

Novelle: Bjarne Reuter: ”Det forkerte barn” (1998)  
Novelle: Niels Hav: ”Hunden” (1981) 
 
Eksamensstil august 2013 om Køn / Pia Juuls novelle ”En sang til hans søster” 
 

Omfang Ca. 10 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Analyse og tolkning af noveller. 
Skriftlig opgave: Karakteristik af hovedpersonen i ”Det forkerte barn”. 
Skriftlig opgave: Et analyserende oplæg, hvor en novelle analyseres og tolkes. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, gruppearbejde og videofremlæggelse, individuelt 
arbejde.  
 

Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Grammatik 

Indhold Rettenøglen: http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen 
Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk kapitel 5
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Video om ordklasserne: http://rediger.sproget.dk/leg‐og‐ler/grammatik‐for‐
dummies/ordklasser‐1 
Video om sætningens led: http://rediger.sproget.dk/leg‐og‐ler/grammatik‐for‐

dummies/grammatik‐for‐dummies 
Video om fejl i syntaksen: 

http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen/saetningsfejl/der‐mangler‐en‐

helsaetning.  
Video om helsætning og ledsætning: 

https://www.youtube.com/watch?v=GQKqLkIfwkw 
Video om paratakse og hypotakse: 
https://www.youtube.com/watch?v=WkMVIUwFQE0 

 

Omfang Ca.7 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Ordklasser, led og syntaks. 
Variation i sproget. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, individuelt arbejde 
 

Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Medier og nyheder: Avisen - nyhedsjournalistik - meningsjournalistik og 
retorik 

Indhold Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk Litteratur Sprog Medier 
Video om nyhedstrekanten: https://www.youtube.com/watch?v=uXJYaH2j6HY 
Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk kapitel 8 
Video om argumentmodellen: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-
9Hx_M&list=PLlsZpRKAXW86wza6Zj_Z6sRVipZBl9UvU 
Video om  

 Newspeak: 
http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52d7b1f
9a11f9d1668627a17 

 Nazikortet: 
https://www.youtube.com/watch?v=j3EuLuX3Puw&list=PLLxkYPUEL
BtV4ldreks0Zxb193xH6H4Zb&index=6 

 
Aviserne:  
Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig Dagblad, Ekstra Bladet 
fra 28.09.2016. 
Eksamensstil maj 2015 om Nyhedsformidling. 
 

Omfang Ca. 40 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Avisen som medie. 
Pentagrammet: Avisen som medie og afsender.  
Avisens historie: 
 4-blads-systemet.
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 Omnibusavisen.
 Avisens rolle i dag. 

En karakteristik af Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig 
Dagblad, Ekstra Bladet. 
Avistyper. 
Avisen stof. 
Avisens layout. 
Avisens genrer. 
Nyhedskriterierne og vinkling. 
Appelformer. 
Argumentation, herunder argumentmodellen, argumenttyper og -kneb. 
Analyse af nyhedsartikler, ledere og læserbreve. 
Analyse med fokus på: 

 Sammenhængen mellem vægtning af nyhedskriterier og vinkling af 
nyhed. 

 Sammenligning af hvordan de udvalgte aviser fremstiller den samme 
nyhed: Frifindelsen af fire mænd for medvirken til Omar El-Husseins 
terrorangreb 28.09.2016. 

 Sammenhængen mellem på den ene side valg og vinkling af nyhed i 
lederen og på den anden side avisens image.  

Skriftlig opgave: redegørelse for emne, problemstilling og synspunkter i 
avisernes leder. 
Skriftlig opgave: En introducerende artikel om nyhedsformidling. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, gruppearbejde og – fremlæggelse på screencast-o-
matic-video og individuelt arbejde. 
 

Retur til forside 
 
Titel 7 
 

Lyrik og danskhed - herunder et mundtligt forløb 

2. værk, selvvalgt: Et musikalbum / digtsamling 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) 
som i-bog fra Systime.  
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. 
Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), kap 6. ”Billedsprog og 
betydning”. 
https://da.wikipedia.org/wiki/Hiphop: ”Hiphop” 
 
Maleri af Peter Carlsen: ”Danmark 2009” 
Maleri af Eugéne Delacroix: ”Friheden fører folket på barrikaderne” (1830) 
Statsborgerskabstest (2012). 
Jellingstenen og teksten. 
Folkevisen "Ebbe Skammelsen". 
Video "Ebbe Skammelsøn": http://www.youtube.com/watch?v=‐QujVaDO8A0
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Drengene fra Angora: "Ridderproblemer" 
https://www.youtube.com/watch?v=XvKQQ_nqICY  
Kingo: "Far, verden, far vel" (1681). 
Grundtvig: "O kristelighed" (1824? 1832). 
H. C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” (1850). 
Fremførelser af sangen: 
 Uddrag fra filmen Drengene fra Sankt Petri: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4Z7Ps3EVeQ 
 Isam B. : https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 
 DR's Pigekor: https://www.youtube.com/watch?v=M4iY6p0y2Kg 

Johannes V. Jensen: Danmarkssangen "Hvor smiler fager den danske kyst" 
(1925) 
Klaus Rifbjerg: ”Danmark trofast” (1967). 
Shu-bi-dua: ”Danmark” (1976) 
Henrik Nordbrandt: ”Danskheden” (2010). 
Per Vers: ”Ironman” og ”Find mig her” (2013). 
Selvvalgt værk: En digtsamling eller et album. 
 

Omfang Ca. 45 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Fænomenet danskhed set i et litteraturhistorisk perspektiv. 
Lyrik, genrer og analysebegreber. 
Billedsprog og figurer.  
Intertekstualitet 
Kontekstens betydning. 
Mundtlig fremlæggelse af selvvalgt værk på en screencast-o-matic-video: En 
karakteristik af værket og en analyse af et udvalgt digt. Den gennemgåede 
retorik blev inddraget. Desuden var der fokus på ”talepapiret”. 
Som optakt til juleferien lavede de kahoot, som repeterede, hvad vi havde været 
igennem. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser  

Retur til forside 
 
Titel 8 
 

Litteraturhistorien  

3. værk: Et Dukkehjem af Henrik Ibsen 

4. værk: Rend mig i traditionerne af Leif Panduro 

5. værk: Dyrets år af Lone Herslev 

Filmværk: Barbettes gæstebud 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) 
som i-bog fra Systime. 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier (2015). 
Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø: Til tasterne - skriftlighed i dansk. (2016) 
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L. Holberg: Uddrag af komedien Erasmus Montanus (1723) og epistlen 
”Ægteskab og Tvang” (1745). 
H. C. Andersen: ”Den grimme Ælling” (1843) og ”Historien om en moder” 
(1847) 
Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” (1823) 
Christian Winther: Flugten til Amerika (1835) 
Steen Steensen Blicher: ”Hosekræmmeren” (1829), filmatiseringen ”Cecil”. 
Henrik Pontoppidan: ”Et Grundskud” (1887) og En stor Dag (1887) 
Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880) og ”Den sidste balkjole” (1887) 
Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) 
Martin Andersen Nexø: ”Tyvetøs” (1901) 
Jeppe Aakjær: ”Mors Rok” (1910) 
Tom Kristensen: ”Henrettelsen” (1922) 
Martin A. Hansen: ”Roden” (1955) 
Karen Blixen: Barbettes gæstebud (1952) som film instrueret af Gabriel Axel 
(1987) 
Leif Panduro: Rend mig i traditionerne (1958) 
Peter Seeberg: ”Stilladset” (1962)  
Klaus Rifbjerg: ”Engang” (1965) 
Helle Helle: ”Søndag 15:10” (1996) ”Fasaner” (1996) 
Jan Sonnesgaard: ”Polterabend” (1998) 
Katrine Marie Guldager: ”Nørreport” (2004) 
Lone Herslev: Dyrets år (2014) 
 
Eksamensstil om Det moderne gennembrud fra maj 2012, om Billedsprog fra 
december 2009 og om Selvbiografisk prosa fra maj 2017. 
 

Omfang Ca. 70 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

De litterære perioder set i forhold til samfundsudviklingen. Herunder specielt 
fokus på temaer, udviklingen i genrer og skrivemåde. 
Udviklingen fra en centrering om slægten til centreringen om individet. 
Perspektivering til i dag. 
Træning i analyse. 
De skriftlige eksamensgenrer. 
Billed- og filmanalyse. 
Skriftlige opgaver: Den argumenterende artikel / alle 3 eksamensgenrer. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremlæggelse. 

Retur til forside 
 
Titel 9 
 

Retorik og taler  

Indhold Videoer: 
 En informerende tale - forelæsning: Karina Lykke Grand, Ph.d., postdoc. 

Aarhus Universitet 
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 En underholdende, bevægende tale - lejlighedstale: Kronprins Frederiks 
bryllupstale, 14. maj 2004  

 En påvirkende tale - politisk tale: Martin Luther King, marts 1963 
 Eksempel på genrebrud: Apropos genrekoder og genrebrud (Dolph) og 

https://www.youtube.com/watch?v=1DGpaVR5k6M (Festen) 
 En tale på norsk: Norges Statsminister, Jens Stoltenbergs tale i Oslo 

Domkirke 2011 for ofrene på Utøya  
 Uheldig retorik: Brian Mikkelsen, tidl. Justitsminister for de Konservative 

redegør for politiets indsats overfor autonome  
 Om at holde tale: Tre gode råd om at tale med mennesker - fra skuespiller 

Jens Arentzen  
 Om kropssprog: Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 

17.11.2009  
 

H.C. Andersen: ”Klods Hans” 
Dronningens nytårstale fra 2016. 
Pia Kjærsgaards ugebrev d. 24. november 2003: "Giv os Nørrebro tilbage" 
Pia Kjærsgaards tale på statsborgerskabsdagen d. 17. april 
 

Omfang Ca. 25 lektioner 
Særlige 
fokuspunkter 

Fænomenet retorik: En repeterende kahoot om retorik. 
Hvordan taler man godt? 
Talegenrer. 
Analyse af retorikken i udvalgte tekster. 
Et eksempel på et prøvespørgsmål, som den kunne se ud til den mundtlige prøve. 
Oplæsning. 
Udarbejdelse af taler og fremførelse optaget på video. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
fremlæggelse. 

 
 
 
Titel 10 
 

Sprog og sprogbrug 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk kapitel: ”Samtale og regler for sproglig 
opførsel”. 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. 
Henrik Poulsen: Grundbogen Sprog - Litteratur - Medier 2, kapitlet: "Det danske 
sprogs historie". 
Anmeldelse på http://www.kulturplakaten.dk/dansk-i-nullerne-ny-bog-af-
j%C3%B8rn-lund/ d. 4. feb. 2011 af Jørn Lunds Dansk i nullerne  
 
Ord gør ondt: https://www.youtube.com/watch?v=SVpmWknzE54 
Reklamefilm Tal ordentligt ‐ det koster ikke noget, Call me: 
https://www.youtube.com/watch?v=pXqi8dTf8cQ 

Helle Helle: ”Stavgang” (2007) 
Højskolesangbogen: ”Vem kan segla”, ”Kringsat av fiender”(1936)  
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Kristeligt Dagblad 15. aug. 2015: ”At være klog er at være dygtig til at leve” 
(Interview af Niels Hausgaard). 
Uddrag af videoer: 

 Samtale om figurer/karakterer (1:40-6:00): 
https://www.youtube.com/watch?v=gRsfwmhuUi4 

 Overlærer Skelager (0-2:00): 
https://www.youtube.com/watch?v=XmLi5aiBSro 

 Broren og svigerinden (0-3:22): 
https://www.youtube.com/watch?v=EhGMlrzC5_s&list=PLxr_3t_y0gnz
ph55GuozRPmvzI2aYBfhC&index=15 

Niels Hausgaard: ”Som grise” 
H. C. Andersen: ”I Danmark er jeg født”, 1850. 
Forelæsning med numre ved Per Vers 
L.O.C.: ”Undskyld So” (2003) 
Leder fra Politiken 18. nov. 2004: ”Respekt, dér” 
Debatindlæg fra Politiken 13. nov. 2004 af Hanne-Vibeke Holst: ”Du er fucking 
sexistisk Niarn!” 
Foredrag ved Abdel Aziz Mahmoud med afsæt i hans bog Hvor taler du flot 
dansk. 
 
Eksamensstil maj 2010 om Samtaler 
 

Omfang Ca. 40 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Det danske sprogs udvikling. 
Svensk og norsk i Højskolesangbogen. 
Sproghandlinger i hverdagen, reklamer og litteraturen. 
Gruppesprog, sprogbrug og sprogtone. 
RAP 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
fremlæggelse. 

Retur til forside 
 
Titel 11 
 

Det journalistiske sprog 

Indhold Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier (2015). 
Lisbeth Borker og Poul Erik Brøndgaard: Den bearbejdede virkelighed: kapitlet 
”New Journalism”. 
Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd forsiden Om nyhedsformidling (2011). 
 
Nationaltidende 19. dec. 1880, uddrag af Herman Bangs ”Fattigliv”. 
Uddrag af Ernest Hemingways artikel ”En ny slags krig” fra 1937, oversat til 
dansk 1968. 
Jyllands Posten d. 4 nov. 2004: ”Som om solen kom for tæt på”. 
Jydske Vestkysten d. 30. dec. 2010: ”PET turde ikke vente længere”. 
Jydske Vestkysten d. 17. marts 2011: ”Japansk lukkethed skaber frygt” 
B.T. d. 16. marts 2011: ” Skandale: Japan var advaret om atom-katastrofen” 
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Politiken d. 17. marts 2011: ” Løbske reaktorer sætter spot på Japans mange 
atomskandaler” 
 

Omfang Ca. 15 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Nyhedskriterierne. 
Nyhedsformidlingens historie. 
Traditionel- og fortællende journalistik. 
Fakta- og fiktionskoder. 
Nyheds- og baggrundsartikel, reportage og feature. 
Billedanalyse. 
Billedets rolle i formidlingen. 
Træning i læsning med fokus. 
Eksempler på mundtlige prøve-spørgsmål. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremlæggelse. 

Retur til forside 
 
Titel 12 
 

Repetition og eksamenstræning 

Indhold H. C. Andersen: ”Prinsessen på ærten” (1835) 
Amalie skram: ”Karens Jul” (1885) 
Klaus Rifbjerg: ”Terminologi” (1960) 
Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996) 
Politiken, leder: ”Respekt, dér!” (2004) 
Kronik af Anette Dina Sørensen ”Ryst din røv so - er det sproglig fornyelse” 
(2004) 
Natasja Saad: "I Danmark er jeg født" (2007) 
Politiken d. 21. nov. 2016: "Det er tegn på krise i nationalstaten". 
Ekstra Bladet d. 16. dec. 2016: "Han tager gerne æren for årets ord". 
http://denkorteavis.dk/2017/danskhed-ordet-er-en-faelde/: 
uddrag af "Danskhed - ordet er en fælde". 
www.denstoredanske.dk: ”Ghetto” 
Uddrag af Anders Fogh Rasmussens åbningstale d. 10. okt. 2008 ved 
Folketingets åbning. 
 

Omfang Ca. 25 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Emner vi har arbejdet med under de 3 områder: medie, sprog og litteratur. 
Danskfaglige begreber. 
Danskfaglige metoder. 
Eksamenstræning. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremlæggelse. 

Retur til forside 
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