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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni 2016 / 2017

Institution VUC Vest, Vejen 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Inger-Marie Corfitz Mose 

Hold 46DA0A11E16  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til danskfaget. Genrer. Grammatik. Introduktion til det litterære og 
sproglige stofområde. Kildekritik. Uge 33 – 34 

Titel 2 Introduktion til litterær analyse. Værk 1 (selvvalgt udenlandsk værk i oversættelse). Uge 
35 – 36 

Titel 3 Introduktion til sproglig analyse. Argumentation og retorik. Uge 37 

 

Titel 4 

 

Sprog og identitet. Fokusfelt: sproglig- og retorisk analyse, argumentationsanalyse, sprog 
og kultur, kommunikation, politiske taler, (det amerikanske valg) Uge 38 – 44 
(efterårsferie i uge 42) 

Titel 5 Skriftlighedsforløb: de tre skriftlige eksamensgenrer + øvelser. Uge 45 

 

Titel 6 Forløb om romantikken. Værk 2: St. St. Blicher. Uge 46 – 49 

Titel 7 Sprog og sociale medier. Norsk. Uge 50 – 51  

Titel 8 Det moderne gennembrud. Værk 3: Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”. Mundtlighedsforløb: 
kursistfremlæggelser af værk 3. Svensk og norsk. Uge 1 – 3 
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Titel 9 Forløb om relationer. Værk 4: Jens Blendstrup: ”Gud taler ud”. Medieværk: ”Under 
sandet” Uge 4 – 11. (Vinterferie uge 7) 

Titel 10 Forløb om realisme- og modernisme-tekster fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Uge 12 – 
13 (Påskeferie uge 15) 

Titel 11 Sprogligt forløb om samfundsrelevante emner belyst gennem fakta og fiktion. Værk 5 
(selvvalgt dansk værk) Uge 16 – 17 

 

Titel 12 Litterær analyse af nyere samfundsbeskrivende litteratur. Repetition af årets pensum. Uge 
18 – 19 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Introduktion til danskfaget. Genrer. Introducerende grammatik. Introduktion til 
det litterære og sproglige stofområde. Uge 33 – 34 

 
 

Indhold Kernestof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Adam Oehlenschläger: Af ”Simon Peder” 
Henrik Pontoppidan: Af ”Under Aaget” 
Ibid: Af ”Lykke-Per”, 1 
Herman Bang: Af ”Den sidste balkjole” 
Diverse udleverede kopier om grammatik 
Diverse udleverede kopier om studieteknik 
 
Supplerende stof: 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Egen produktion af tekster vedrørende begrebet genre. 
Ludvigsen m.fl.: ”Studievaner på hf” 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 45 minutter  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Kendskab til forskellige genrer (genrebevidsthed) og basal tekstanalyse. 
Kendskab til tekstanalysens metode. Introduktion til basal sproglig analyse. 
Introduktion til det litterære, sproglige og mediemæssige stofområde. 
Orientering om taksonomiske niveauer. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, CL gruppearbejde, 
skriftligt arbejde 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Introduktion til litterær analyse. Værk 1 (selvvalgt udenlandsk værk i 
oversættelse) Uge 35 – 36 

 

Indhold Kernestof: 
Selvvalgt udenlandsk værk i oversættelse (værk 1) 
Helle Helle: ”Fasaner” 
Filmatisering af ”Fasaner” ( www.youtube.com/watch?v=HXgKNYpcif0 ) 
Fotos / illustrationer taget el. udvalgt at kursister. Inddrages i analyseforløb af 
”Fasaner” 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Anette Nielsen og Lene Trolle Schütter: ”Skriveøvelser - til hf-dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Diverse kopier om sproglige virkemidler 
Kursistfotos med eksempler på sammenligning, metafor og symbol 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 45 minutter  
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Uddybende kendskab til litterær analyse og metode. Genrebevidsthed. 
Skriftlighed. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer, 
pararbejde, individuelt arbejde, CL gruppestruktur 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Introduktion til sproglig analyse. Argumentation og retorik. Uge 37 

 
 

Indhold Kernestof:  
Egne kursisttekster 
Ulla Dahlerup: Af ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde” 
Anja Otterstrøm: ”Sportsbutik” 
 
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ludvigsen: ”Studievaner på hf” 
Anette Nielsen m.fl.: ”Skriveøvelser – til hf dansk” 
 

Omfang 
 

10 lektioner á 45 minutter 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Argumentationsanalyse (påstand, belæg, gendrivelse, styrkemarkør, rygdækning, 
ordvalgsargumenter), retorik (appelformer, mundtlig fremstilling, det retoriske 
pentagram). Sproglig analysebevidsthed samt bevidsthed om sprogets funktioner 
og genrer. Skriveøvelser m. fokus på præsentation af tekst, resume, citatbrug, 
overskrift. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, 
pararbejde, individuelt arbejde, CL arbejdsform 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Sprog og identitet. Fokusfelt: sproglig- og retorisk analyse, argumentationsanalyse, 
sprog og kultur, kommunikation, politiske taler, (det amerikanske valg) Uge 38 – 
44 (efterårsferie i uge 42) 
 

Indhold Kernestof:  
Politiken, d. 13.10.2016 
Jyske Vestkysten, d. 13.10.2016 
Ekstra Bladet, d. 13.10.2016 
Information, d. 03.03.06: Pia Quist: ”Perkerdansk og rinkebysvensk (kronik) 
https://www.youtube.com/watch?v=IhhYNcYlbUI (rinkebysvensk) 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk”, antologi: Af ”Politiafhøringer”, 2007 
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws (”Bertel Haarder går amok” 
– øvelse til sproghandlinger) 
Birgitte Darger m.fl.: ”Politiafhøringer” in ”Begreb om dansk” (antologi) 
Lasse Jensen: ”Klima nej lad os hellere snakke om vejret” 
Donald Trumps vindertale ved det amerikanske præsidentvalg 2016 
  
Supplerende stof: 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2016-10-20/#!/ (tv-duel 
mellem Trump og Clinton, retorisk analyse) 
https://m.youtube.com/watch?v=L0YPS0fcL1I (Niels Hausgaard og Per Vers 
forholder sig til det danske sprog) 
https://www.youtube.com/watch?v=I_OfFD0jk6A (Tv-programmet ”TV TV 
TV” med fokus på nyhedskriterier) 
https://www.youtube.com/watch?v=u6pOrhcHV8o (introduktion til 
nyhedskriterierne) 
Kasper Asklund m.fl.: ”Analyse af kultur og sprog”, 2015 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ludvigsen: ”Studievaner på hf” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
www.kunsten.dk: Billedanalyse 
Berit R. Langdahl m.fl.: ”Krydsfelt. Grundbog i dansk” 
 

Omfang 
 

60 lektioner á 45 minutter 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Argumentationsanalyse (påstand, belæg, gendrivelse, styrkemarkør, rygdækning, 
ordvalgsargumenter), retorik (appelformer, mundtlig fremstilling, det retoriske 
pentagram). Sproglig analysebevidsthed samt bevidsthed om sprogets funktioner 
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og genrer, nyhedsgenrer, avistyper, nyhedskriterier, medier. Dialekter, etnolekter, 
multilekter m.m. Politiske taler.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, 
pararbejde, individuelt arbejde, CL arbejdsform, tværfagligt samarbejde,  
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Skriftligt forløb: De tre skriftlige eksamensgenrer + øvelser. Uge 45 

 
Indhold Kernestof: 

Anders Østergaard: ”Skriftlig dansk i HF”  
Diverse skriftlige opgaver / eksamensopgaver 
Eksempler på eksamenstekster 
www.sproget.dk (grammatik) 
Kursisternes egen tekstproduktion 
www.skriveportalen.dk 
Søren Lindskrog: ”Dansk til HF tre skriftlige eksamensgenrer” 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ludvigsen: ”Studievaner på hf” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Anette Nielsen m.fl.: ”Skriveøvelser – til hf dansk” 
 
 

Omfang 
 

10 lektioner á 45 minutter 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Træning af skriveprocesser. Træning af skriftlig eksamensopgave. Mind map. 
Udarbejdelse af disposition. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, 
virtuelle arbejdsformer, pararbejde. 
  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til 
forside 
 
Titel 7 
 

Forløb om romantikken. Værk 2: St. St. Blicher. Uge 46 – 49 

Indhold Kernestof: 
H. C. Andersen: ”Nissen hos spækhøkeren” 
A. Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” 
St. St. Blicher: ”Noveller” (værk 2) 
N.F.S. Grundtvig: ”Et barn er født i bethlehem” 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Ibid: ”Litteraturhåndbogen” (A. Oehlenschläger) 
Ibid: ”Litteraturhåndbogen” (St. St. Blicher) 
Niels Martinov: ”Litterære ismer” 
Liv Thomsen m.fl.: ”1800 tallet på vrangen”, 1:8 (dvd) 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ole Zoltan Göller: ”Lyrik” in ”Analysen. En opslagsbog” 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/genrer-og-tematikker/novelle (med 
fokus på den blicherske novelle) 
Egne oplæg om den blicherske novelle 
 

Omfang 
 

40 lektioner á 45 minutter  
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, oplysningstid, 
romantik, romantisme, poetisk realisme, universalromantik, nationalromantik, 
lyrikanalyse, den blicherske novelle 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
virtuelle arbejdsformer, C.L., pararbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Sprog og sociale medier. Norsk. Uge 50 – 51 
 

Indhold Kernestof: 
Tom Jensen: ”Shitstormernes tid” (blog på Berlingske.dk) 
Pernille Zahl Larsen: ” ’Takt og tone’ på de sociale medier”, in 
http://ungunivers.dk/hygge/takt-og-tone-paa-de-sociale-medier-facebook 
Susanne Vigsø Grøn: ”For hård på Facebook? Emma Gads råd om høflighed til 
Esben Lunde Larsen og alle os andre” in 
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/haard-paa-facebook-emma-gads-raad-om-
hoeflighed-til-esben-lunde-larsen-og-alle-os 
Maria Roslev: ”Nordisk fællesskab” in www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling 
(med fokus på norsk og den norske serie ”Skam”) 
www.denstoredansk.dk : ”Nordiske sprog” 
Tv-serien ”Skam”, sæson 2, episode 8 
Link til ”Hvilken stemme giver du videre?”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ALcmnUPBTrA  
Link til ”Tænk før du uploader”: 
https://www.youtube.com/watch?v=WwxzQ_JYpwA  
 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” (grundbog) 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien– på langs og på tværs” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 45 minutter  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Sproglig analyse, argumentationsanalyse, medieanalyse (nyhedskriterier, vinkling, 
kilder), sociale medier, det norske sprog 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, CL gruppearbejde, 
skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 8 
 

Det moderne gennembrud, værk 3: Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”, svensk, 
norsk. Uge 1 – 3 
 

Indhold Kernestof: 
Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem” (værk 3) (norsk) 
Herman Bang: ”Foran Alteret” 
www.youtube.com: ”Fröken Julie – Maria Bonnevie, Mikael Persbrandt – part 
2/2 (svensk) 
August Strindberg: Af ”Fröken Julie” (svensk) 
Georg Brandes: Af ”Hovedstrømninger…” 
Amalie Skram: Af ”Constance Ring” 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” 
 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger: ”Begreb om dansk” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red): ”Litteraturhåndbogen” (Herman Bang) 
Ibid: ”Litteraturhåndbogen” (Georg Brandes) 
Niels Martinov: ”Litterære ismer” 
Liv Thomsen m.fl.: ”1800 tallet på vrangen”(dvd) 
www.ibsen.net: ”kort Ibsen-biografi”, (norsk tekst) 
www.ibsen.net: ”Fakta om Et dukkehjem”, (norsk tekst) 
http://pub.uvm.dk/2004/kanon : ”Henrik Ibsen, 1828 – 1906” 
http://runeberg.org/salmonsen/ (Tarantel)   
www.litteratursiden.dk: August Strindberg 
ibid: Bjørnstjerne Bjørnson 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
 
 

Omfang 
 

30 lektioner á 45 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Litteraturhistorisk bevidsthed. Bevidsthed om bl.a. realisme, naturalisme, 
impressionisme i litteraturen. Tekstanalyse. Svensk og norsk sprogbevidsthed. 
Sædelighedsfejde. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, kursistoplæg, gruppearbejde, individuelt 
arbejde, virtuelle arbejdsformer, C.L. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 9 
 

Forløb om relationer. Jens Blendstrup: ”Gud taler ud” (værk 4), medieværk: 
”Under sandet”, uge 4 – 11 (vinterferie uge 7) 

Indhold Kernestof: 
”Stolt Elins hævn” 
Benny Andersen: ”Verdensborger” 
Vita Andersen: ”Lænken om min hals” 
Jens Blendstrup: ”Gud taler ud” (værk 4) 
Martin Pieter Zandvliet ”Under sandet” (medieværk) 
Kursisternes fortolkning af ”Verdensborger” indsat i hip hop genren. 
 
Supplerende stof: 
https://www.youtube.com/watch?v=q_dUetRxsTg (videoklip med Per Vers, 
der fortolker ”Verdensborger”) 
https://www.youtube.com/watch?v=ybCElOKVUTM (Benny Andersens 
oplæsning af ”Verdensborger”) 
J. Jacobsen m.fl.: ”Folkeviser” 
www.opgavebutikken.dk/folkeviseanalyse 
https://sites.google.com.site/danskfag 
Birgitte Darger: ”Begreb om dansk” 
Berit Riis Langdal m.fl.: “Krydsfelt. Grundbog i dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): ”Litteraturhåndbogen” (Vita Andersen) 
Ibid: (Benny Andersen) 
www.litteratursiden.dk (Benny Andersen) 
www.dr.dk/gymnasium : Medieklip med Vita Andersen  
 

Omfang 
 

70 lektioner á 45 minutter  
 

Særlige 
fokuspunkter 

Genrebevidsthed. Sproglig analyse. Lyrikanalyse. Litterær analyse. Mediemæssig 
bevidsthed. Litteraturhistorisk bevidsthed 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, CL-
gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, kursistfremlæggelser 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 10 
 

Forløb om realisme- og modernisme-tekster fra mellemkrigstid til 
efterkrigstid. Uge 12 – 14 (Påskeferie uge 15)  

Indhold Kernestof: 
Johannes V. Jensen: ”Cecil” 
Martin A. Hansen: ”Agerhønen” 
Klaus Rifbjerg: ”Teknik” 
Karen Blixen: ”De blå øjne” 
Tom Kristensen: ”Middag”  
 
Supplerende stof: 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Niels Martinov: ”Litterære ismer” 
www.litteratursiden.dk: ”Hans Kirk” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): ”Litteraturhåndbogen” (Klaus Rifbjerg) 
Ibid: (Johannes V. Jensen) 
Ibid (Tove Ditlevsen) 
Ibid: (Martin A. Hansen) 
Ibid: (Karen Blixen) 
Ole Zoltan Göller: ”Greb om analysen” 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Steffen Auring m.fl.: ”Realismer – modernismer” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
www.dr.dk/gymnasium : Medieklip med Tove Ditlevsen 

Omfang 
 

30 lektioner á 45 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Genrebevidsthed, sproglig analyse, tekstanalyse, litteraturhistorisk 
bevidsthed (modernismens og realismens udvikling), lyrikanalyse.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, brug af virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, 
gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, kursistoplæg, CL.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 11 
 

Sprogligt forløb om samfundsrelevante emner belyst gennem fakta og 
fiktion. Værk 5 (selvvalgt dansk værk) Uge 16 – 17 

Indhold Kernestof: 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag – en idyl” 
Peter Seeberg: ”Patienten” 
Kursisternes egne selvvalgte værker (se vedlagt litteraturliste) (værk 5) 
Ludvig Holberg: Af ”Jeppe på bjerget” 
https://danskefilm.dk/film.php?id=298 (filmuddrag af ”Jeppe på bjerget”) 
”Dronningens nytårstale 2016” 
Hans Kirk: Af ”Daglejerne” 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
https://sites.google.com.site/danskfag  
Ludvigsen m.fl: ”Studievaner på hf” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): ”Litteraturhåndbogen” (Martin Andersen 
Nexø) 
Ibid: (Ludvig Holberg) 
Ibid: (Peter Seeberg) 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 45 minutter (inklusiv 1skriftlighedstime) 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Sproglig analyse, retorisk analyse, argumentationsanalyse 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, individuelt arbejde, 
gruppearbejde, skriftligt arbejde, CL arbejdsform 
 

Retur til forside 
 
 
 
 



15 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 12 
 

Litterær analyse af nyere samfundsbeskrivende litteratur. Repetition af årets 
pensum. Uge 18 – 19

Indhold Kernestof: 
Helle Helle: Af ”Dette burde skrives i nutid” 
Katrine Marie Guldager: ”Sammenstødet” 
Kim Blæsbjerg: ”Spørg John” 
Søren Lindskrog: ”Dansk til hf, tre skriftlige eksamensgenrer (repetition) 
Anders Østergaard: ”Skriftlig dansk i hf” (repetition) 
 
 
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
Niels Martinov: ”Litterære ismer” 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
www.denstoredanske.dk (Helle Helles forfatterskab) 
www.forfatterweb.dk (Helle Helle)  
www.dr.dk/nyheder/kultur/kulturklubber/video-helle-helle-i-samtale-med-
michael-jeppesen 
www.forfatterweb.dk (Katrine Marie Guldager) 
www.forfatterweb.dk (genrer og tematikker i Guldagers forfatterskab) 
www.forfatterweb.dk (Kim Blæsbjerg) 
Mads Bunch: “Samtidsbilleder” 
Steffen Auring m.fl.: ”Realismer – modernismer” 
 

Omfang 
 

20 lektioner á 45 minutter (inklusiv 2 skriftlighedstimer) 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Genrebevidsthed, tekstanalyse, litteraturhistorisk bevidsthed, lyrikanalyse. 
Repetition af teori og metode. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbejde, 
individuelt arbejde, kursistoplæg, CL arbejdsform, pararbejde 
 

Retur til forside 
 


