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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj /juni 2016 

 

Institution VUC-Vest, afdeling Esbjerg  

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk niveau A 

Lærer(e) (Berit Elise Fugleberg) overtaget af Inger-Marie Corfitz Mose på 2. år 

Hold 15Y 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Studiekompetenceværksted  

Titel 2 Introduktion til hf-dansk / episke tekster 

Titel 3 Argumentation & retorik  

Titel 4 Medier & nyheder  

Titel 5 Introduktion til lyriske tekster  

Titel 6 Introduktion til litteraturhistorie  

Titel 7  Sprog & sprogbrug 
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af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Studiekompetenceværksted / introduktionsuge  

Indhold Studiekompetencer (fra elev til studerende)  
Introduktion til:  
It i undervisningen: Skolens hjemmesider ”Fronter” og ”Ludusweb” samt 
kompetencer i Word og PowerPoint.  
 
Studie- og ordensregler, teamlederfunktion, klasselederfunktion, tutor-
samtaler, uddannelsesvejledning, klasserumskultur, arbejdsformer og 
gruppearbejde.  
 
Blooms taksonomi. 
 
Kilder og kildeanvendelse, informationssøgning samt kritisk vurdering af 
information fra internettet mm.  
 
Studieteknikker herunder læsemåder, læsehastighed, læseforståelse og 
notatteknik.  
 
Anvendt litteratur ”Værkstedskompendium” lærerudgave og               
kursistudgave udarbejdet af VUC-Vest.  
 

Omfang 
 

Ca. 32 lektioner svarende til en uges undervisning (introduktionsuge)  

Særlige fokuspunkter Fokus på kursisternes introduktion til studieteknikker og forberedelse til 
hvilke kompetencer som er relevante i forhold til at studere på hf.  
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning og selvstændigt gruppearbejde samt forskellige prak-
tiske introducerende aktiviteter.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Introduktion til hf-dansk / episke tekster 

Indhold Introduktion til genre generelt og Skriftlighed.  
 
Introduktion til episke tekster herunder udarbejdelse af fælles analyse-
model.  
 
 
Rundvisning på Esbjerg hovedbibliotek, med fokus på bibliotekets     
anvendelsesmuligheder.  
 
Kernestof: 
Introduktion til episke tekster:   
Tove Ditlevsen ”Appelsiner” (1948) 
Leif Panduro ”Uro i forstæderne” (1962) 
Christina Hesselholdt ”Shake” fra bogen ”Hovedstolen” (1998) 
Helle Helle ”Fasaner” fra bogen ”Rester” (2010) 
Jesper Wung-Sung ”Tre veninder” (2000) 
Kim Fupz Aakeson ”Historien” (2000) 
Steen Langstrup ”Alene og et let offer” (2000) 
Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt” (1894) fra ”Sandinge Menighed og an-
dre Noveller og Skitser” 
Introduktion til eventyrgenren:  
”Rødhætte” 
H. C.  Andersen: 
”Kejsernes nye klæder” (1837) & ”Den grimme ælling” (1843)   
 
Læsning af første værk (individuelt valgt ud fra anbefalet liste over    
klassikere) 
 
Supplerende stof:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen     
(Systime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & 
Tinne Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner  

Særlige fokuspunkter Den episke genre og kort introduktion til litterære perioder.  
Analyse, fortolkning & vurdering af episke tekster 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde med skriftlig 
fremstilling.  
 
Udarbejdelse af fælles analysemodel til skønlitterære tekster  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Argumentation & retorik 

Indhold Kernestof: 
Begreb om dansk af Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen & Claus Niel-
sen (Dansklærerforeningens forlag) 
Sprogets veje af Lars Damkjær & Karen Thygesen (Systime)  
 
Supplerende stof:  
Statsministerens nytårstale 2015  
Ulla Dahlerup ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003” 
Søren Fauli ”Ligestilling er ren utopi”  
 
Introduktion til undervisningsportalen Restudy, hvor der er set følgende     
videoer:  

- Introduktion til argumenter 
- Argumentets obligatoriske elementer  
- Argumentets valgfrie elementer  
- Appelformer 

 
 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Gennemgang af centrale fagfaglige begreber i forhold til argumentation og 
retorik (PowerPoint).  
 
Anvendelse af begreberne i forhold til læsning og produktion af tekster 
 
Målet er en naturlig progression i forhold til styrkelse af kursisternes kom-
petencer i at anvende- og kunne analysere brugen af argumentation og reto-
rik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, PowerPoint præsentationer og Restudy.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Medier og nyheder  

Indhold Kernestof: 
Avisen i undervisningen: http://aiu.dk/ 
Artikler:  

- ”Tiden er til forsøg” Leder i Jyske Vestkysten 29/2-2016 
- ”Hvem gjorde det?” Leder i Politiken 29/2-2016 
- ”Gymnasieelever tør ikke række hånden op i timerne” Politiken 26/1-

2016 
- ”Branden” af Herman Bang fra Nationaltidende 4. oktober 1884 

 
Supplerende stof: 
Begreb om dansk af Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen & Claus Nielsen 
(Dansklærerforeningens forlag) 
 
Sprogets veje af Lars Damkjær & Karen Thygesen (Systime)  
 
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Systime) 
 
Mediebogen for folkeskolen af Henrik Poulsen   
 
Restudy:  

- Introduktion til argumenter 
- Argumentets obligatoriske elementer  
- Argumentets valgfrie elementer  
- Appelformer 

 
Kort introduktion til reklamer: 
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Systime) 
Mediebogen for folkeskolen af Henrik Poulsen (Dansklærerforeningen)  
 

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Skrivning af egne artikler og produktion af en avis med fokus på korrektur-
læsning af hinandens aviser.  
Dette både i forhold til indhold, argumentation / retorik og tegnsætning.  
 
Introduktion til og analyse af reklamer  
 
Analyse af dokumentarfilmen ”Heavy Agger”  
 
Analyse og fremlægning af selvvalgt reklame.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, PowerPoint præsentationer, Restudy og gruppearbejde i 
forhold til produktion af en avis samt korrekturlæsning på hinandens aviser 
grupperne imellem.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 Introduktion til lyriske tekster 
Indhold Kernestof: 

Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Systime) 
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tinne 
Serup Bertelsen (Systime)  
 
Adam Oehlenschläger ”Guldhornene” (1802) 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig ”Det er så yndigt at følges ad” (1855) 
Hans Adolph Brorson ”Op al den ting” (1734) 
Nik & Jay ”Udødelige” (2011) 
Benny Andersen: 
”Sult” (1960), ”Lykken” (1964), ”Svantes lykkelige dag” (1972) & ”Mit hjer-
tes indvandrer” (1993)   

Hans Christian Andersen ”I Danmark er jeg født” (1850) 

Natasja Saad ”I Danmark er jeg født” (2007) 
Udvalg af Kristen Bjørnkjærs ”Kærestesorg” (1976)  
Kirsten Hammann ” Jeg er så træt af min krop” (1992) 
Anne Linnet ” Forårsdag” (1988) 
Johan Herman Wessel (1772) ”Kierlighed uden strømper” 
Ebbe Skammelsøn  
 
Supplerende stof:  
Dyrk mere dansk af Anne Weile & Susanne Maarbjerg (Alfabeta): 
Klaus Rifbjerg ” Hav en god dag” (2011) 
Søren Ulrik Thomsen ” Det værste og det bedste” (2002) (uddrag)   
Rasmus Nøhr ” Sommer i Europa” (2006) 
Göran Sonnevi ” Der findes mange slags boliger” (1998)  
 
Læsninger i dansk litteratur 2 (1200-1820) side 228-244 af Anne-Marie Mai  
Litteraturens veje af Johannes Fibiger og Gerd Lütken side 57-67 
 
Kommaøvelser fra Dansk sprognævn (grammatisk komma)  
Restudy: Videoer om tegnsætning og kommatering  
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Gruppearbejde og fælles gennemgang på klassen af de læste digte. Således at 
der bliver en naturlig progression i forhold til valg af relevante punkter på en 
analysemodel i forhold til det konkrete digt / sang.  
I forhold til skriftlighed vil arbejdet med kommatering få et særligt fokus. 
Kerneteksterne analyseres, hvor teksterne under supplerende stof mest vil 
blive brugt som inspiration / introduktion til at kursisterne får læst noget ly-
rik.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, PowerPoint præsentationer. Restudy og gruppearbejde 
med afsluttende mundlig fremstilling.  



 

Side 7 af 17 

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

Introduktion til litteraturhistorie. Svensk. Norsk 

Indhold Kernestof: 
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & 
Tinne Serup Bertelsen (Systime)  
 
Læsning af 2. værk Henrik Ibsen ”Et dukkehjem” (norsk) (1879)  
 
Henrik Pontoppidan ”En stor dag” og ”Anemette” 
Herman Bang ”Foran Alteret” 
 
Uddrag af August Strindbergs ”Frøken Julie” (svensk) (1888) 
 
Læsning af 3. værk: Leif Panduro ”De uanstændige”  
 
Supplerende stof: 
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Sy-
stime) 
 
Schack von Staffeldt: ”Indvielsen”  

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner  

Særlige fokuspunkter At kursisterne har fået det første overordnede litteraturhistoriske overblik 
 
Fokus på træning af læsehastighed og læseforståelse - introduktion til 
”FrontRead”  
 
Anvendelse af analysemodellen til skønlitterære tekster.  
 
Fokus på gruppearbejde og egen administration af tid og planlægning af 
arbejdet. 
 
Mundtlig fremstilling af en analyse af det tredje værk ”De uanstændige” 
af Leif Panduro.  
 
Film: De uanstændige  
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, PowerPoint præsentationer.  
Gruppearbejde omkring de litteraturhistoriske perioder og tredje værk  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Sprog & sprogbrug 

Indhold Kernestof: 
Begreb om dansk af Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen & Claus Nielsen (Dansk-
lærerforeningens forlag) 
 
Sprogets veje af Lars Damkjær & Karen Thygesen (Systime)  
 
Dialekter:  
”Heavy Agger” dokumentarfilm af Lars Mortensen (1986) 
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=heavy%2520agger&type=all&limit=120
”Heavy Agger 14 år senere af Anders Agger (1999) 
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=heavy%2520agger&type=all&limit=120
 
Hjemmesiden ”Om danske dialekter”: 
http://jysk.au.dk/samlinger/centretssamlinger/baandsamling/dialektproever/ 
 
Supplerende stof: 
Niels Hausgaard: 

- ”Svineprinsessen” 
- ”I fornuftens land” 
- ”Tidens Krav”  

 
Statsministerens nytårstale 2007/2008  
 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner  

Særlige  
fokuspunkter 

At kursisterne får arbejdet med dialekter og samtidig arbejdet med dokumentargenren 
via dokumentarprogrammerne ”Heavy Agger” 
 
Repetition og fokus på sprogets muligheder og variationer  
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Repetition af sprog og sprogbrug (PowerPoints) 
 
Gruppearbejde samt fremlægning af analysen af ”Heavy Agger” 
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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin 2016 / 2017 

 
Institution VUC Vest 

 
Uddannelse Hf 

 
Fag og niveau Dansk A 

 
Lærer(e) Inger-Marie Corfitz Mose 

 
Hold 15Y 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 8 Intro. Forløb om relationer. Mundtlighedsforløb, Værk 4: Katrine Marie Guldager: ”Kø-

benhavn” 
Titel 9 Sprog og identitet med fokus på sprog, kommunikation og journalistik, sprog og kultur.  

Politiske taler (det amerikanske valg). 
Titel 
10 

Forløb om romantikken. 

Titel 
11 

Det moderne gennembrud 

Titel 
12 

Skriftlighedsforløb 

Titel 
13 

Realisme- og modernismetekster i mellem- og efterkrigstid. 

Titel 
14 

Sprogligt forløb om samfundsrelevante emner belyst gennem fakta og fiktion. 

Titel 
15 

Nyere samfundsbeskrivende litteratur, repetition 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Intro. Forløb om relationer. Mundtlighedsforløb, Værk 4: Katrine Marie 
Guldager: ”København”, uge 34 – 40  
 

Indhold Kernestof: 
Klaus Rifbjerg: ”Hm”, 1964 
Tove Ditlevsen: ”Nattens dronning”, 1952 
Katrine Marie Guldager: ”København” (værk 4) 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Diverse tekster om sproglige virkemidler 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: ”Litteraturhistorien - på 
langs og på tværs” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): ”Litteraturhåndbogen” 
www.forfatterweb.dk (Katrine Marie Guldager) 
www.dr.dk/bonanza (med fokus på den litteraturhistoriske periode 1960 – 
1970) 
 

Omfang 
 

35 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Repetition af 1. års arbejde med litterær analyse, herunder repetition af diver-
se danskfaglige begreber, der knytter sig til litterær analyse. Indsættelse af 
tekster i litteraturhistorisk periode. 
Mundtlighedsforløb med fokus på litterær analyse af værk 4. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbej-
de, pararbejde, individuelt arbejde, kursistoplæg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 9 
 

Sprog og identitet med fokus på sprog, kommunikation og journalistik, sprog og 
kultur. Politiske taler (det amerikanske valg), uge 41 – 45 (efterårsferie uge 42) 
 

Indhold Kernestof: 
”Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved uddeling af Cavlingprisen den 
9. januar 2015” 
Ulla Dahlerup: Af ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003” 
Aktuelle aviser 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2016-10-20/#!/ (retorisk ana-
lyse af TV-duel mellem Clinton og Trump) 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/mennesker-og-medier-2016-11-04#!/ (P1 
programmet ”Mennesker og medier” med fokus på mediedækning af den ameri-
kanske valgkamp) 
Diverse artikler omhandlende Trump og Clinton (udvalgt af kursisterne) 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” (grundbog) 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Kasper Asklund m.fl.: ”Analyse af kultur og sprog” 
www.youtube.com: ”Breaking News TV! TV! TV! (nyhedskriterier) 
www.youtube.com: ”Flipped Classroom – Dansk – Nyhedskriterier” 
Berit R. Langdahl m.fl.: ”Krydsfelt. Grundbog i dansk” 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Argumentationsanalyse (påstand, belæg, gendrivelse, styrkemarkør, rygdæk-
ning, ordvalgsargumenter), retorik (appelformer, mundtlig fremstilling, det reto-
riske pentagram). Sproglig analysebevidsthed samt bevidsthed om sprogets 
funktioner og genrer. Medieanalyse med fokus på nyhedsgenrer, avistyper, ny-
hedskriterier, medier. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppe- og pararbejde, skriftligt 
arbejde, kursistoplæg, CL arbejdsform. 
 
 

Retur til forside 
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Titel 10 
 

Forløb om romantikken, uge 46 – 49 

Indhold Adam Oehlenschlager: ”Der er et yndigt land” 
St. St. Blicher: ”Hosekræmmeren” 
H. C. Andersen: ”Nissen hos spækhøkeren” 
Malerier fra romantikken udvalgt af kursisterne 
 
Supplerende stof 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Tinne S. Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
http://analysesiden.dk/billedanalyse/ 
Ole Zoltan Göller: “Analysen. En opslagsbog” 
Liv Thomsen m.fl.: afsnit af ”1800 tallet på vrangen” (dr.dk/undervisning)  
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, lyrikanalyse, 
romantik, romantisme, poetisk realisme, universalromantik, nationalromantik, 
billedanalyse 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppe- og pararbejde, skriftligt 
arbejde, kursistoplæg, CL arbejdsform 
 
 

Retur til forside 
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Titel 12 
 

Det moderne gennembrud, uge 51 – 3 (SSO opgave skrives i uge 1 og man-
dag i uge 2) 
 

Indhold Kernestof: 
Herman Bang: ”Foran Alteret” (repetition) 
Georg Brandes: Af ”Hovedstrømninger…” 
Illa Christensen: ”Kvinden” 
Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem” (repetition) 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” 
Skr. eksamenssæt med temaet ”Det moderne gennembrud” (afleveringsop-
gave, den argumenterende artikel) 
 
Supplerende stof: 
”1800 tallet på vrangen” 
Tinne S. Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Liv Thomsen m.fl.: Afsnit af ”1800 tallet på vrangen” (dr.dk/undervisning) 
 

Omfang 
 

11 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Repetition af perioden det moderne gennembrud. Genrebevidsthed, littera-
turhistorisk bevidsthed, litterær analyse, eksamenstræning. Skriftlighed 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbej-
de/pararbejde/gruppearbejde/ CL struktur/ individuelt arbejde.  
 
 

Retur til forside 
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Titel 11 
 

Skriftlighedsforløb, uge 3 - 4  

Indhold Kernestof: 
Anders Østergaard: ”Skriftlig dansk i HF”  
Kursisternes egne eksamensopgaver (argumenterende artikel, eksamens-
sæt maj 2012) 
www.skriveportalen.dk 
Søren Lindskrog: ”Dansk til HF tre skriftlige eksamensgenrer” 
Eksamenssæt, hf, dansk, maj 2012 (Tema: det moderne gennembrud) 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk” 
Ludvigsen: ”Studievaner på hf” 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 
 

Omfang 
 

10 lektioner 

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

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/pararbejde / 
gruppearbejde / individuelt arbejde 
 
 

Retur til forside 
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Titel 13 
 

Realisme- og modernismetekster i mellem- og efterkrigstid. Uge 5 – 13 (vin-
terferie i uge 7) 
 

Indhold Kernestof: 
Benny Andersen: ”Verdensborger i Danmark” 
https://www.youtube.com/watch?v=q_dUetRxsTg  
https://www.youtube.com/watch?v=ybCElOKVUTM  
Martin A. Hansen: ”Agerhønen” 
Hans Kirk: af ”Daglejerne” 
Peter Seeberg: ”Patienten” 
Foredrag ved Per Vers d. 07.03.17 
Karen Blixen: ”De blå øjne” 
Johannes V. Jensen: ”På Memphis station” 
Kursistproduktion af egne hip hop tekster. 
Tom Kristensen: ”Middag” 
Anders Fogh Rasmussen: Af ”Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårs-
tale 2008” 
 
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 op-
læsning af ”Verdensborger”) 
Arrangement med Per Vers d. 07.03.17 
Birgitte Darger: ”Begreb om dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): ”Litteraturhåndbogen” (Benny Andersen) 
Ibid: (Martin A. Hansen) 
Ibid: (Karen Blixen) 
Ibid: Peter Seeberg) 
Ibid: Tom Kristensen) 
Ibid: (Hans Kirk) 
Ibid: (Johannes V. Jensen) 
www.litteratursiden.dk (Benny Andersen) 
Ole Zoltan Göller: “Analysen. En opslagsbog” 
 

Omfang 
 

40 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Litterær analyse, sproglig analyse, litteraturhistorisk bevidsthed, træning af 
sproglig bevidsthed, skriftlighed, egen tekstproduktion, lyrikanalyse. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/individuelt ar-
bejde / gruppearbejde / pararbejde / CL arbejdsform. 
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Retur til forside 
 
Titel 14 
 

Sprogligt forløb om samfundsrelevante emner belyst gennem fakta og fikti-
on, værk 5 (selvvalgt) uge 14 – 16 (påskeferie uge 15) 
 

Indhold Kernestof: 
Dronning Margrethes nytårstale, 2016 
Ludvig Holberg: Af ”Jeppe på bjerget” 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag – en idyl” 
https://danskefilm.dk/film.php?id=298 (filmuddrag af ”Jeppe på bjerget”) 
 
Supplerende stof: 
Birgitte Darger: ”Begreb om dansk” 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Ole Zoltan Göller: “Analysen. En opslagsbog” 
 
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Sproglig analyse, litterær analyse, retorisk analyse, argumentationsanalyse, 
genrebevidsthed, litteraturhistorisk fokus. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer /skriftligt arbejde/pararbejde/ 
gruppearbejde/ individuelt arbejde/ CL arbejdsform.  
 
 

 
 
Retur til forside 
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Titel 15 
 

Nyere samfundsbeskrivende litteratur. Repetition af årets pensum, uge 18 – 
19 
 

Indhold Kernestof: 
Kim Blæsbjerg: ”Spørg John” 
Helle Helle: Af ”Dette burde skrives i nutid” 
H. C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” 
Gennemgang af litteraturhistoriske perioder med fokus på tekster, vi har 
arbejdet med i perioderne. 
 
Supplerende stof: 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier” 
Tinne S. Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” 
http://analysesiden.dk/billedanalyse/ 
Ole Zoltan Göller: “Analysen. En opslagsbog” 
www.forfatterweb.dk: ”Helle Helle” 
Diverse kopier om minimalistiske tekster 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zblaesbjerg00 (Kim Blæsbjergs forfatter-
skab) 
litteraturhistoriske oversigter 
 
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Litterær analyse, litteraturhistorisk bevidsthed, sproglig analyse, perspekti-
vering, eksamenstræning. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/pararbejde/ gruppearbejde/ individuelt 
arbejde/ skriftlighed/ kursistoplæg. 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 

 


