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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin 2017 / 2018 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hfe (net) 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Inger-Marie Corfitz Mose 

Hold NdaA118snet17 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Modul 00 Introduktion til faget og studieteknikker 

Modul 01 Sproglig analyse, retorik, sproglige virkemidler. Mundtlighedsforløb. Grammatik. 

Modul 02 Litterær analyse. Værk 1: selvvalgt værk (roman i oversættelse) 

Modul 03 Argumentationsanalyse 

Modul 04 Skriftlighed. Skriftlighedsforløb. Værk 2: Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i kor” 

Modul 05 Journalistik 

Modul 06 Oplysningstid og romantikken 

Modul 07 Det moderne gennembrud. Billedanalyse. Værk 3: Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem”. 
Svensk. Norsk. 

Modul 08 Litterært forløb om relationer. Værk 4: Katrine Marie Guldager: ”København”.  

Modul 09 Sociale medier. Medieværk: Anders Thomas Jensen: ”Blinkende lygter” 

Modul 10 Lyrikforløb. Værk 5: selvvalgt værk (lyrik) efter nærmere aftale.  

Modul 11 Modernismen og realismen i efterkrigstidens litteratur. 

Modul 12 Nyeste tids litteratur. Opsamling på det litterære, sproglige og mediemæssige stofområde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Modul 00 Introduktion til faget og studieteknikker 

 
 

Indhold Kernestof: 
Birgitte Darger m.fl. ”Begreb om dansk” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Ludvigsen m.fl.: ”Studievaner på hf” 
”Læseteknikker, oversigt” 
 
 
Supplerende stof: 
”Læseteknikker” 
”Studieteknikkens 10 bud” 
Introvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJ4YQRWLby0&feature=youtu.be 
Studie- og noteteknik ved hjælp af kort: 
https://www.youtube.com/watch?v=TzQv9LZ_4LE 
 
 

Omfang 
 

Uge 33 - 34: 22 lektioner 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til danskfaget (det sproglige stofområde, det litterære stofområde, det 
mediemæssige stofområde). Introduktion til læse- og notatteknikker. Introduktion til 
genrebegrebet i danskfaget. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde, netbaseret undervisning, onlinekommunikation. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Modul 01 
 

Sproglig analyse, retorik, sproglige virkemidler. Mundtlighedsforløb. Grammatik. 
 
 

Indhold Kernestof: 
Ordklasser med Thomas Skov: 
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1 
Subjekt med Thomas Skov: 
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1 
Verballed med Thomas Skov: 
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1 
Objekt med Thomas Skov: 
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1 
Kasper Asklund m.fl.: ”Analyse af kultur og sprog” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” (fokusfelt: retorik) 
Ibid: (fokusfelt: sproglige billeder og sproglige figurer) 
Janne Vigsø Børsting m.fl.: ”Til tasterne” (fokusfelt: retorik) 
”Sproglige virkemidler” 
Ulla Dahlerup: ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde”, uddrag 
Claus Petersen m.fl.: ”Styr på sproget” 
 
 
Supplerende stof: 
Gennemgang af retoriske virkemidler: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc  
Rettenøglen: 
https://www.studieportalen.dk/bedredansk 
Per Munch: ”Tal så det rykker” 
Lars Løkke Rasmussen: Af ”Nytårstale, 2010” 
Villy Søvndal: Af ”Fra minimalstat til vasalstat”, 2005 
 
 

Omfang 
 

Uge 35 - 38: 44 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Retorisk analyse (appelformer, talegenrer, det retoriske pentagram). Sproglig analy-
se med fokus på bl.a. sproglige virkemidler. Kommunikationsanalyse. Bevidstgørel-
se om sprogets funktioner og genrer. Grammatik.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, Mundtligt kursistoplæg pr. telefon, you-
tube eller Skype. 
 
 

Retur til forside 



 

Side 4 af 15 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Modul 02 
 

Litterær analyse. Værk 1: selvvalgt værk (roman i oversættelse) 

Indhold Kernestof: 
Værk 1: selvvalgt værk (roman i oversættelse) 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Janne Vigsø Børsting m.fl.: ”Til tasterne” 
H. C. Andersen: ”Den lille pige med svovlstikkerne” 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag (En Idyl)” 
Hans Kirk: Af ”Fiskerne” 
Helle Helle: Af ”En stol for lidt” 
 
 
Supplerende stof: 
”Ved det grønne bord - mundtlig eksamen i dansk på hf”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yd932bhK9_I  
”Citater i litterær analyse”:   
https://www.youtube.com/watch?v=TEqkZXW-NRU 
Helle Helle: ”En stol for lidt” (overblikslæsning) 
H. C. Andersen: ”Klodshans” (overblikslæsning) 
Jesper Wung-Sung: ”De tre veninder” (overblikslæsning) 
Charlotte Weitze: ”Biller”, uddrag (overblikslæsning) 
Naja Marie Aidt: ”En kærlighedshistorie”, uddrag (overblikslæsning) 
 
 

Omfang 
 

Uge 39 - 43 (efterårsferie i uge 42): 44 lektioner 
 
 

Særlige fokuspunk-
ter 

Uddybende kendskab til litterær analyse og metode. Genrebevidsthed. Skrift-
lighed.  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, mulighed for dialog med underviser. 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Modul 03 
 

Argumentationsanalyse 

Indhold Kernestof: 
Kasper Asklund m.fl.: ”Analyse af kultur og sprog” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”  
Janne Vigsø Børsting m.fl.: ”Til tasterne”  
”Sproglige virkemidler” 
http://gymdansk.weebly.com/argumenttyper.html 
https://www.b.dk/nationalt/paedagoger-spild-af-tid-at-sprogteste-alle-smaaboern 
 
Supplerende stof: 
Kortfattet introduktion til argumentationsanalyse: 
https://www.youtube.com/watch?v=D6rNLvYhcXI  
Introduktion til argumenttyper: 
https://www.youtube.com/watch?v=B-El22WMr_Q 
Forklaring på argumenttyper: 
https://www.youtube.com/watch?v=z3iDqn8kFYA  
”Anders Fogh Rasmussens nytårstale”, 2008, uddrag (overblikslæsning) 
”Johanne Schmidt-Nielsens tale”, uddrag, (overblikslæsning) 
 
 

Omfang 
 

Uge 44 - 45: 22 lektioner 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Argumentationsanalyse (påstand, belæg, gendrivelse, styrkemarkør, rygdækning, 
ordvalgsargumenter), retorik (appelformer, mundtlig fremstilling, det retoriske 
pentagram). Sproglig analyse. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde, netbaseret undervisning, mulighed for dialog med underviser. 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Modul 04 
 

Skriftlighed. Skriftlighedsforløb. Værk 2: Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i 
kor” 
 

Indhold Kernestof: 
Anette Nielsen m.fl. ”Skriveøvelser til hf-dansk” 
Anders Østergaard: ”Skriftlig dansk i hf” 
Søren Lindskrog: ”Dansk til hf - tre skriftlige eksamensgenrer” 
http://skriveportalen.dk/stilegenrer_hf/ 
Eksamenssæt, maj 2011, hæfte 1 og hæfte 2 (Fortælleren) 
Sidse Selsing m.fl.: ”Ny skriftlighed” 
www.sdu.dk: ”God akademisk praksis ved citatbrug” 
Værk 2: Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i kor” 
 
Supplerende stof: 
Skr. dansk eksamen, det analyserende oplæg: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZTmWb2zNEg 
Skr. dansk eksamen, den introducerende artikel: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uQkT5EU3Zg 
Skr. dansk eksamen, den argumenterende artikel: 
https://www.youtube.com/watch?v=3X7bTLkIh9U 
Skr. dk. eksamen, generelle råd: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-SpeCSuhwI 
Struktur i skr. dk. eksamensopgave: 
https://www.youtube.com/watch?v=SY8DflGvFFk  
 
 

Omfang 
 

Uge 46: 11 lektioner 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Værklæsning. Træning af skriveprocesser, træning af skriftlig eksamensopgave, 
grammatik, studieteknikker. Citatbrug. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, mulighed for dialog med underviser. 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Modul 05 
 

Journalistik. 

Indhold Kernestof: 
Kasper Asklund m.fl.: ”Analyse af kultur og sprog” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
”Sproglige virkemidler” 
”Aktantmodellen” 
Michael S. Lund: ”På computer-kirkegården hoster børn blod” 
 
 
Supplerende stof: 
”Breaking news. TV! TV! TV! (nyhedskriterierne)” 
Introduktion til nyhedskriterierne:  
https://www.youtube.com/watch?v=u6pOrhcHV8o  
 

Omfang 
 

Uge 47 - 48: 22 lektioner 
 

Særlige fokuspunkter Sproglig analyse, argumentationsanalyse, medieanalyse, kommunikationsana-
lyse, retorisk analyse. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, mulighed for dialog med undervi-
ser. 
 

Retur til forside 
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Modul 06 Oplysningstid og romantikken 

 
 

Indhold Kernestof: 
www.da-net.dk (introduktion til oplysningstiden) 
clioonline.dk: Introduktion til A. Oehlenschläger 
ibid: Introduktion til romantikken 
Nationalromantik (powerpoint) 
Nyplatonismen (powerpoint) 
Romantisme (powerpoint) 
Universalromantikken (powerpoint) 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Ludvig Holberg: ”Epistel 189” 
A. Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” 
Grundtvig: ”Danmarks trøst” 
H. C. Andersen: ”Danmark mit fædreland” 
 
Supplerende stof: 
Lærernoter vedrørende oplysningstiden 
http://politiken.dk/kultur/art5566008/Platons-hulelignelse-genfortalt-
%C2%BBVi-ved-jo-ikke-om-vi-bare-er-nede-i-hulen-agtigt%C2%AB (Platons 
hulelignelse) 
1800-tallet på vrangen (afsnit 1, 2 og 3) 
 
 

Omfang 
 

Uge 49 - 51: 33 lektioner 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, oplysningstid, 
romantik (universalromantik, nationalromantik, Platons hulelignelse, romantisme, 
poetisk realisme, argumentationsanalyse. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, mulighed for dialog med underviser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 9 af 15 

 
 
 
 
Modul 07 Det moderne gennembrud. Værk 3: H. Ibsen: ”Et Dukkehjem”. Svensk. Norsk. 

Billedanalyse. 
 
 

Indhold Kernestof: 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Litteratursiden.dk: ”August Strindberg” 
Ibid: ”Bjørnstjerne Bjørnson” (handskemoralen) 
Ibid: ”Herman Bang” 
Amalie Skram: ”Memento Mori” 
August Strindberg: Af ”Frk. Julie” (svensk) 
Youtube.com: Af ”Frk. Julie” (med Mikael Persbrandt og Maria Bonnevie) 
(svensk) 
Georg Brandes: Af ”Georg Brandes om hovedstrømninger i 1800 tallets litteratur” 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” 
Herman Bang: ”Foran Alteret” 
Eksamenshæfte 1, maj, 2012 (Tema: Det moderne gennembrud) 
Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem” (værk 3) (norsk) 
www.analysesiden.dk (det gyldne snit) 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” (billedanalyse) 
 
Supplerende stof: 
Ordforklaring til Amalie Skram: ”Memento Mori” 
1800-tallet på vrangen (med fokus på Georg Brandes) 
Ibid: (med fokus på Herman Bang) 
Ibsen.net: ”Fakta om Et Dukkehjem” (norsk) 
Ibid: ”Kort Ibsen bibliografi” (norsk) 
Pub.uvm.dk: ”Henrik Ibsen” 
Runeberg.org/salomonsen: ”Tarantel” 
Carl-Johan Bryld: Af ”Fra runer til graffiti” (sædelighedsfejden) 
 
 

Omfang 
 

Uge 01 - 03: 33 lektioner 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Værklæsning, eksamensopgave (introducerende artikel), genrebevidsthed, littera-
turhistorisk bevidsthed, litterær analyse, det moderne gennembrud (kritisk realis-
me, naturalisme), impressionisme, sædelighedsfejde, sproglig bevidsthed om de 
nordiske sprog (svensk og norsk). Billedanalyse. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, mulighed for dialog med underviser, 
virtuelle arbejdsformer. 
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Modul 08 Litterært forløb om relationer. Værk 4: Katrine Marie Guldager: ”Køben-

havn” 
 
 

Indhold Kernestof: 
Katrine Marie Guldager: ”København” (værk 4) 
Peter Seeberg: ”Patienten” 
Karen Blixen: ”De blå øjne” 
”Stolt Elins hævn” 
Vita Andersen: ”Lænken om min hals” 
 
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Forfatterweb: ”Katrine Marie Guldager, København” 
Ibid: ”Katrine Marie Guldager, genrer og tematikker” 
denstoredanske.dk: ”Peter Seeberg” 
Jens Chr. Jørgensen m.fl.: ”Forfattere for folket” (Vita Andersen) 
Jørn Jacobsen m.fl.: Af ”Folkeviser” 
https://litteraturhistorier.wikispaces.com/-+St.+St.+Blicher  
https://forfatterweb.dk/oversigt/zblixen00 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zguldager00 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zvitaand00 
 
 

Omfang 
 

Uge 04 - 07 (vinterferie i uge 7): 33 moduler 
 
 

Særlige fokuspunk-
ter 

Værklæsning, genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, 
sproglig analyse, lyrikanalyse. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tilbud om blended learning, netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, virtu-
elle arbejdsformer. 
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Modul 09 Sociale medier. Medieværk: Anders Thomas Jensen: ”Blinkende lygter” 

 
 

Indhold Kernestof: 
Anna Maria Lassen: kap 3.5 ”Digitale medier” in ”Sprog i brug” 
Emma Gad: Af ”Takt og tone” 
Websider udvalgt at kursisterne til analysebrug 
Youtube-amatøroptagelser udvalgt af kursisterne til analysebrug 
Anders Thomas Jensen: ”Blinkende lygter” (medieværk) 
Tove Ditlevsen: ”Blinkende lygter” 
 
Supplerende stof: 
Emu-gsk/webetik (medierådet for børn og unge): dilemmakort vedrørende de 
sociale medier. 
https://www.youtube.com/watch?v=ALcmnUPBTrA (Link til ”Hvilken stem-
me giver du videre? Tal ordentligt, det koster ikke noget!”) 
https://www.youtube.com/watch?v=WwxzQ_JYpwA (Link til ”Tænk før du 
uploader”) 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Pia Quist m.fl.: ”Krydsfelt. Grundbog i dansk” 
Tina Dunø m.fl.: ”Til tasterne” 
 
 

Omfang 
 

Uge 08 - 09: 22 moduler 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Retorisk analyse, sproglig analyse, kommunikationsanalyse, medieanalyse, medie-
værk, lyrikanalyse. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Blended learning, netbaseret undervisning, skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsfor-
mer. 
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Modul 10 Lyrikforløb. Værk 5: selvvalgt værk (lyrik) efter nærmere aftale.  

 
 

Indhold Kernestof: 
Tom Kristensen: ”Middag” 
Benny Andersen: ”Verdensborger i Danmark” 
Johs. V. Jensen: ”På Memphis station” 
St. St. Blicher: ”Kjær est du Fødeland” 
Kursisternes selvvalgte lyrik-værker. (musikalbum med danske tekster) 
 
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Litteratursiden: Johannes V. Jensen 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/seniorliv/kj%C3%A6r-est-du-
f%C3%B8deland (Interview med Knud Sørensen om Blichers forfatterskab) 
Power point om modernisme og realisme, 1900 - 1930 
Forfatterweb: ”Benny Andersen” 
 
 

Omfang 
 

Uge 10 - 12: 22 moduler 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Værklæsning, lyrikanalyse, litteraturhistorisk bevidsthed, genrebevidsthed. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netbaseret undervisning, tilbud om blended learning (klasseundervisning, par-
arbejde, individuelt arbejde), skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer. 
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Modul 11 Modernismen og realismen i efterkrigstidens litteratur. Sproghandlinger. 

 
 

Indhold Kernestof: 
Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt” 
Martin A. Hansen: ”Agerhønen” 
Anders Bodelsen: ”Drivhuset” 
Mandfjols: ”Mandfjols har fødselsdag” (uddrag af Mandfjols’ blog) 
 
Supplerende stof: 
Ole Zoltan Göller: Af ”Greb om analysen” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”  
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Birgitte Darger m.fl.: ”Sproget arbejder” (sproghandlinger) 
www.litteratursiden.dk (Klaus Rifbjerg, Anders Bodelsen, Martin A. Hansen) 
Auring m.fl.: ”Realismer - modernismer” 
https://forfatterweb.dk/oversigt/perioder/dansk-modernisme  
 
 

Omfang 
 

Uge 14 - 16: 33 moduler 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Litterær analyse, lyrikanalyse, sproglig analyse, fokus på sproghandlinger, littera-
turhistorisk bevidsthed, genrebevidsthed, Blog som medie. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netbaseret undervisning, tilbud om blended learning (klasseundervisning, par-
arbejde, individuelt arbejde), skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer. 
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Modul 12 Nyeste tids litteratur. Opsamling på det litterære, sproglige og mediemæssige stof-

område. Eksamensforberedelse. 
 
 

Indhold Kernestof: 
Jan Sonnergaard: ”Sex” 
Helle Helle: ”Fasaner” 
Jens Blendstrup: ”Den ghanesiske dørsælger” 
”Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved uddeling af Cavlingprisen den 9. 
januar 2015” 
 
Supplerende stof: 
Stefan Iversen m.fl.: ”Jegfortælling” 
Robert Zola Christensen: ”Den alvidende fortæller” 
Berit Riis Langdal m.fl.: “Fortællende journalistik” 
Morten Sabroe: ”Manden der var et billede” 
Søren Flott m.fl.: ”Som om solen kom for tæt på” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Diverse dokumenter om beskrivelse af skr. og mdt. eksamen i dansk 
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 
Diverse dokumenter om beskrivelse af skr. og mdt. eksamen i dansk 
www.danskfaget.dk/udskoling/litteratur/litteraturhistorie/indholdet-og-formen-i-
den-senmoderne-litteratur  
Jan A. Petersen: Af ”Det’ sprog til et beat” 
https://danskeforfattere.systime.dk/index.php?id=1941  
Kasper Asklund m.fl.: Af ”Analyse af kultur og sprog” 
https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU (Interview med Jan Sonner-
gaard) 
Forfatterweb: “Jan Sonnergaard 
 
 

Omfang 
 

Uge 17 - 20: 44 moduler 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

Litterær analyse, sproglig analyse, retorisk analyse, kommunikationsanalyse, argu-
mentationsanalyse, litteraturhistorisk bevidsthed, genrebevidsthed. Skriftlighed. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Netbaseret undervisning, tilbud om blended learning (klasseundervisning, par-
arbejde, individuelt arbejde), skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer. 
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