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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion: Videnskabelighed, skriftlighed og taksonomi 

Titel 2 Semantik og sproglige figurer 

Titel 3 Folkeviser og folkeeventyr 

Titel 4 Noveller og novelleteori 

Titel 5 Retorik og argumentation 

Titel 6 Oplysningstiden 

Titel 7 Romantik, romantisme og biedermeier 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Meningsløshed? 

Titel 10 Fakta, fiktion og filmiske virkemidler 

Titel 11 Avisens tekster 

Titel 12 Samarbejde og høflighed 

Titel 13 Skriftlighed 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Introduktion: Videnskabelighed, skriftlighed og taksonomi 

Indhold Kernestof 

H.C. Andersen: ”Den grimme ælling” 

Teoretisk stof 

”Hvad er videnskabelig metode?” Kilde: http://videnskab.dk/miljo-

naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode  

Video om de tre videnskabelige retninger: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE  

”Intro” (s. 7-17, Den hermeneutiske spiral). I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til 

DANSK, Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag og Systime A/S 

Blooms taksonomi: Power Point Præsentation, Youtube-film om taksonomi: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_dL46aD2iI  

Biografisk information om H.C. Andersen: http://www.hcandersen-

homepage.dk/?page_id=5015  

Omfang 3,5 undervisningsgange varende i alt 5 timer og 30 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

I dette introduktionsforløb har fokus været at give kursisterne et indblik i den 

danskfaglige metode, hvorved den hermeneutiske spiral er blevet gennemgået lige-

som Blooms taksonomi er blevet arbejdet med i forbindelse med ”Den grimme 

ælling”. 

Særlige fokuspunkter: 

- Hermeneutik 

- Blooms taksonomi (Redegørelse, analyse, diskussion) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med og uden Power Point præsentationer, virtuelle arbejdsfor-

mer, gruppearbejde, youtube-film.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 Semantik og sproglige figurer 

Indhold Kernestof 

Nik og Jay: ”Forstadsdrømme” 

Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” 

Johannes V. Jensen: ”Interferens” 

H.A. Brorson: ”Op! Al den Ting som Gud har gjort”  

Arbejde med modsætninger gennem personkarakteristikker af Anna og Elsa fra 

Disneys ”Frost”. Tre youtube-klip: ”Skal vi ikke lave en snemand?” 

https://www.youtube.com/watch?v=WjiSpuovYQQ , ”Jeg har ventet alt for længe” 

https://www.youtube.com/watch?v=84HCq93Hgac og ”Jeg har ventet alt for læn-

ge (Reprise)” https://www.youtube.com/watch?v=zXq8rbWd1Zo  

Teoretisk stof 

”Ordenes betydning” (s. 102-109), ”Sproglige billeder” (s. 112-122) og ”Sproglige 

figurer”(s. 123-126) I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: 

Dansklærerforeningens Forlag og Systime A/S 

Introduktion til Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske sprog som nyttige redska-

ber (ddo.dk, ods.dk) 

Selvproduceret Power Point om ”Pietisme”. 

Omfang 12 undervisningsgange varende i alt 18 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Dette andet forløb har haft til hensigt at introducere kursisterne til nogle af de 

sproglige virkemidler, de skal kende til, når de skal analysere tekster. Forløbet har 

altså haft fokus på sproglige redskaber. 

Særlige fokuspunkter: 

- Denotationer/konnotationer/associationer 

- Metaforer 

- Besjælinger 

- Personifikationer 
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- Sproglige figurer (rim, allitteration, anafor, apostrofe osv.) 

- Semantiske felter 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og -diskussioner. Virtuelle arbejdsformer i form af youtube-film, 

skriftligt arbejde, gruppearbejde/pararbejde. 

Leg – Semantiske felter blandt kursisterne. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 Folkeviser og folkeeventyr 

Indhold Kernestof 

”Ebbe Skammelsøn” (riddervise) 

”Harpens kraft” (tryllevise) 

”Elverhøj” (tryllevise) 

”Rødhætte” (folkeeventyr) 

”Vil du ikke købe, så kan vi jo bytte” (folkeeventyr) 

”Hvad Fatter gør er altid det rigtige” (kunsteventyr, H.C. Andersen) 

Teoretisk stof 

”Personkarakteristik” og ”Forholdet mellem personerne” (s. 44-45), ”Eventyr” (s. 

74-76), ”Strukturalistisk metode”, ”Psykoanalytisk metode” (s. 91-97) og ”Fortæl-

ler” (s. 54-60). I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: 

Dansklærerforeningens Forlag og Systime A/S 

”Middelalderen” (s. 9-11), ”Folkeviser” (s. 25-30) og ”Folkeeventyr” (s. 30-33). I: 

Kjær-Hansen, B og Bertelsen, T.S. Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Aarhus: 

Systime 

”Middelalderens univers”: https://www.youtube.com/watch?v=jSJDfgA5ifA  

”Folkeeventyr” (s. 66-67) I: Fibiger, J. (2004) Litteraturens veje, Systime. 

Dokument om forskellene mellem folke- og kunsteventyr. 

Dokument om de fire fortællertyper (jeg-fortæller, observerende, personbunden, 

alvidende) 

Omfang 21 undervisningsgange varende i alt ca. 31,5 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette tredje forløb har fokus været på karakteristika ved folkeviser og folkeeventyr. 

Vi har hertil beskæftige os med middelalderen som periode. Hertil har vi interesse-

ret os for at forstå menneskets tankegang og levevilkår, som kommer til udtryk i 

viserne.  

Særlige fokuspunkter: 
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- Middelalderen 

- Personkarakteristik 

- Strukturalistisk metode (aktant- og kontraktmodel) 

- Psykoanalytisk metode 

- Særlige træk ved eventyrgenren (forskelle mellem folke- og kunsteventyr) 

- Fortælletyper 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassedialog, introduktionsfilm, gruppe- og matrixarbejde, skriftligt arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 Noveller og novelleteori 

Indhold Kernestof 

Karen Blixen: ”Ringen” 

Herman Bang: ”Irene Holm” 

Anders Bodelsen: ”Rama Sama” 

Kathrine Marie Guldager: ”Overfladisk Rengøring” 

Individuelt værk (novellesamling): Selvvalgt (individuelt værk) 

Fikserbilleder: ”Rama Sama”, ”Unge/gammel kvinde” og ”Vase/ansigter” 

Teoretisk stof 

”Novelle” (s. 79), ”Komposition” (s. 46-49), ”Tid og miljø” (s. 42-43) og ”Beskri-

velse, refleksion, gengivelse af tale og tanker, fortællerkommentarer” (s. 63-65). I: 

Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: Dansklærerforenin-

gens Forlag og Systime A/S 

”To verdner. En introduktion til novellegenren” af Lars Arild 

”Indslag fra TV2 Lorry om Herman Bang” 

https://www.youtube.com/watch?v=_phM_RnSLhg  

Omfang 20 undervisningsgange varende ca. 30 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette fjerde forløb har fokus været på noveller og novellegenren. Vi har beskæfti-

get os med karakteristika for noveller (klassiske noveller kontra moderne noveller), 

og særlig har tankegangen om de to verdner, der støder sammen.  

Særlige fokuspunkter: 

- Klassisk novelleteori (Arild, To verdner – den givne orden og den nye orden) 

- Moderne novelleteori 

- Komposition 

- Tid og miljø (deres symbolske værdi) 

- Fortælleelementers betydning 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, padlet-øvelse, gruppearbejde, skriftligt arbejde (blandt andet 

egen novelle), projektarbejde (individuelt værk: novellesamling). 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 Retorik og argumentation 

Indhold Kernestof 

H.K.H. Kronprins Frederiks tale til sin brud 

Klip fra Festen af Thomas Vinterberg: ”Christians tale” 

Udklip fra facebook-diskussioner om omdiskuteret asfaltfabrik og larm i forbin-

delse med et Stafet for livet-arrangement. 

Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 2017 

”Far fortryder datters HPV-vaccine: >>Hvis jeg havde haft den viden, jeg har nu, 

ville jeg have sagt nej” Politiken.dk 

”Forsker med opsang til skeptikere: Træf jeres eget valg om HPV-vaccinen, men 

gør det på et oplyst grundlag” Politiken.dk 

Teoretisk stof 

s. 150-155 (retorik, Ciceros Pentagram), s. 157-167 (argumentation), s. 176-178 

(kommunikation) I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: 

Dansklærerforeningens Forlag og Systime A/S 

Omfang 14 undervisningsgange varende ca. 21 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette femte forløb om mundtlighed, har retorikken og argumentationen været i 

centrum. Vi har arbejdet særligt med taler og Facebook-debatter. Hertil har vi af-

holdt en fiktiv argumentationskrig, hvor argumenter for og imod et specifikt emne 

blev sat over for hinanden.  

Særlige fokuspunkter: 

- Ciceros pentagram 

- Retoriske virkemidler: etos, patos og logos 

- Argumentation: påstand, belæg, hjemmel, gendrivelse og rygdækning 

- Refleksion over egen deltagelse i debatter / egne holdninger og begrundelser 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Set udklip fra taler, klassediskussion og debat, individuelt arbejde og gruppearbej-

de, skriftlige øvelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 6 Oplysningstiden 

Indhold Kernestof 

Ludvig Holberg: Epistel nr. 99 (mænd og kvinder), Epistel nr. 390 (den gode læ-

rer) og epistel nr. 395 (censur og ytringsfrihed) 

Ludvig Holberg (udgivet under psudonymet: Zille Hans Dotter): ”Zille Hans Dot-

ters Gynaikologia” (uddrag) 

Hieronymus Justesen Ranch: ”Karrig Niding” (fælles værk) 

”En kongelig affære” film 

Teoretisk stof 

Oplysningstid og komedie (s. 51-53 + s. 59-60) I: Kjær-Hansen, B og Bertelsen, 

T.S. Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Aarhus: Systime 

Introduktion til Holberordbogen.dk 

Omfang 13 undervisningsgange varende ca. 19,5 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette sjette forløb har vi beskæftiget os med tekster fra oplysningstiden. Særligt 

har det været synet på kvindens plads og ringe muligheder i samfundet, vi har ar-

bejdet med. Hertil har vi læst en komedie, hvor fokus også har været at få et ind-

blik i datidens opfattelse af sjov og humor. 

Særlige fokuspunkter: 

- Karakteristika for oplysningstiden: rationalisme, fornuft, pietisme 

- Mænd og særligt kvinders rolle 

- Ironi og sarkasme – det latterlige som sjovt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klassearbejde i google.docs, klassedialog, parlæsning, skriftlige 

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

 

Titel 7 Romantik, romantisme og biedermeier 

Indhold Kernestof 

Schack von Staffeldt: ”Indvielsen” 

N.F.S. Grundtvig: ”Dejlig er den himmel blå” 

Adam Öehlenschläger: ”Guldhornene” og ”Der er et yndigt land” 

Richard Dybeck: ”Du gamla, du fria” (Sveriges nationalsang) 

H.C. Andersen: ”Skyggen” og ”Klokken” 

St. St. Blicher: ”Sildig Opvaagnen” (fælles værk) 

Perspektiverende stof 

”I Danmark er jeg født” indspillet af Isam B (skrevet af H.C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s  

”Danmarks drenge” https://www.youtube.com/watch?v=oohpp_N-

jsI&list=PL7f0ze3GoXrJlz4sAbQ4BZ4xlBNleGTSY  

”Dansk Folkeparti Valgvideo 2007” 

https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es   

Teoretisk stof 

”Guld, hor og romantik. 1800-1814”, DR2 serie: 1800-tallet på vrangen, 2007 

”Romantikken” (s. 67-90) I: Kjær-Hansen, B og Bertelsen, T.S. Litteraturhistorien – på 

langs og på tværs, Aarhus: Systime 

Omfang 24 undervisningsgange varende ca. 36 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

I dette syvende forløb har fokus været at forstå den generelle grundtanke i perioden 

fra 1800-1870. Der har været lagt vægt på, at de forskellige tanker og tendenser skal 

ses som sideløbende strømninger i perioden, og som en reaktion på oplysningsti-

dens stræben efter fornuft og rationalisme. Hertil har værklæsningen fokuseret på 

den upålidelige fortæller. 

Særlige fokuspunkter:  

- Idealisme 
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- Nyplatonisme (ideernes og fænomenernes verden, Platons hulelignelse) 

- Dualisme 

- Universalromantik 

- Panteisme 

- Organismetanken 

- Nationalromantik 

- Romantisme 

- Biedermeier 

- Den upålidelige fortæller 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, tegn-et-digt, fiktiv retssag (for-

svarere og anklagere for/imod Elise ”Sildig Opvaagnen”) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof 

Henrik Pontoppidan: ”Ørneflugt” og ”Naadsensbrød” 

Amalie Skram: ”Karens Jul” 

Henrik Ibsen: Norsk uddrag af ”Et Dukkehjem” (første akt) 

Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem” (anden og tredje akt) (fælles værk)  

Martin Andersen Nexø: ”Pelle Erobreren” (uddrag + filmuddrag fra Bille Augusts 

filmatisering) 

Teoretisk stof 

”Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner. 1864-1880” Dr2 serie: 1800-tallet på 

vrangen, 2007 

”Det moderne gennembrud” og ”af ”Indledningsforelæsning” til Hovedstrømnin-

ger i det 19de Aarhundredes Literatur” I: Fibiger, J., Kristensen, S. D. og Lütken, 

G. Litteraturens Huse, Gylling: Systime (s. 192-195) 

Omfang 19 undervisningsgange varende ca. 28 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb har vi beskæftiget os med det moderne gennembruds karakteristika, 

som en reaktion på romantikkens idyl. Vi har særligt arbejdet med de tre k’er (køn, 

klasse og kirke). Vi har arbejdet med Georg Brandes, men også med skrivestilen i 

denne periode, samt brugen af ironi til at fremstille problemerne. 

Særlige fokuspunkter:  

- Køn, klasse og kirke 

- Realisme og naturalisme 

- Impressionisme 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, jeopardy, skriftligt arbejde om frigørelse, video-klip (genre-

sammenligning), dokumentarvisning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 9 Meningsløshed? 

Indhold Kernestof 

Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne”  

Klavs Rifbjerg: ”Terminologi” og ”Hm”. 

Peter Seeberg: ”Timeplan”, ”Den anatomiske tegning”, ”Testamente for dyrepasser 

ved Ålborg Zoologiske Have Eyvind Poulsen” og ”Hullet”  

Naja Marie Aidt: ”Søndag” 

Helle Helle: ”Globryllup” 

Selvvalgt værk: Et værk der er udgivet inden for de seneste fem år 

Teoretisk stof 

”Efterkrigstiden: eftertanke og eksistentialisme” (s. 162-165), ”Forbrug og frem-

medgørelse” (s. 179-184) og ”Individ og identitet” (s. 213-218) I: Sørensen, M. og 

Rangvid, M. Brug Litteraturhistorien, Systime. 

Omfang 19 undervisningsgange varende ca. 28 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb har vi beskæftiget os med tekster fra efterkrigstiden og frem. Fokus 

har været at undersøge, hvorvidt disse tekster kredser om tematikken mening kon-

tra meningsløshed. Det har således være meningstab, accept af meningsløshed og 

meningstomhed samt den senere tids fokus på mange mulige meninger, der har 

været forløbets omdrejningspunkt.  

Særlige fokuspunkter:  

- Modernisme (i et overordnet perspektiv) 

- Realisme 

- Eksistentialisme  

- Meningstabet efter krigen til senere accept af meningsløsheden/absurditeten 

- Postmodernisme 

- Minimalisme 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, matrixarbejde, Padlet-arbejde, tidslinje, skriftli-

ge øvelser (blandt andet fra digt til novelle), gruppefremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 10 Fakta, fiktion og filmiske virkemidler 

Indhold Kernestof 

Klip fra Klovn, Performativ biografisme. Hvam, F. og Christensen, C.: 

https://www.youtube.com/watch?v=RM3qLvuo1R8  

Klip fra Mors lille dreng på egne ben, TV2-Dokumentar 

Klip fra Historien om Danmark, DR-Dokumentar: 

https://www.youtube.com/watch?v=3GEIc-lx7UI  

Klip fra dogmefilmen Festen: https://www.youtube.com/watch?v=97qgS4aV_CQ  

”Et svin i Berlin” af Sabroe, M., I: Information, 1.jan, 1990. 

”Branden” af Herman Bang I: Nationaltidende, 4. oktober, 1884 

”50 sekunder (3) - Skuddene” af Hans Davidsen-Nielsen og Bo Søndergaard. I: Poli-

tiken, 8. juni 2003 

Kortfilm: Under bæltestedet http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/under-

baeltestedet  

Kortfilm: Buldermand http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/buldermanden  

Kortfilm: Gråvejr http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/gravejr  

Dokumentar: En fremmed flytter ind (afrundet medieværk) 

Klip med Casper Risper-Holm fra: Kontant: Jagten på den perfekte svindler 

http://amandakastrup.dk/kategori/en-fremmed-flytter-ind/  

Klip fra: Third Ear: I et forhold med http://thirdear.dk/arkiv/forhold/  

Klip fra: P1 Dokumentar: Bag om dokumentarismen https://player.fm/series/p1-

dokumentar-1687246/p1-dokumentar-bag-om-dokumentarismen-2017-12-28  

Amanda Kastrups blog http://amandakastrup.dk/kategori/en-fremmed-flytter-ind/ 

Teoretisk stof 

”Fakta og fiktion” (s. S. 19-36), ”Fortællende nyhedsjournalistik” (s. 213-216), ”Den 

tredje fortællemåde” (s. 219) ”Dokumentar” (s. 223-226) og ”Filmiske virkemidler” 

(s. 293-301) I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: Dansk-

lærerforeningens Forlag og Systime A/S 



 

Side 17 af 22 

”Sådan undgår du at blive snydt, når du ser dokumentar” fra Videnskab.dk, 19.02.18 

Omfang 19 undervisningsgange varende ca. 28 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb har vi arbejdet med grænselandet mellem fakta og fiktion. Vi har sær-

ligt arbejdet med den fortællende journalistik som et skriftligt eksempel på de ellers 

meget visuelle virkemidler. Hertil har de filmiske virkemidler været i fokus, og slutte-

ligt har vi beskæftiget os med dokumentargenren. Formålet med dette forløb over-

ordnet været i praksis at forholde sig kritisk til de ting vi ser og de genrekontrakter vi 

indgår, og således opdage hvordan læseren/seeren bliver påvirket. 

Særlige fokuspunkter: 

- Fakta- og fiktionskoder 

- Fortællende journalistik 

- Den tredje fortællemåde 

- Set-up/pay-off-struktur 

- Filmiske virkemidler 

- Dokumentargenren sammenlignet med andre genre. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, analyse af visuelt materiale, skriftlig øvelse og 

aflevering. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 11 Avisens tekster 

Indhold Kernestof 

”Konflikt udsat i 14 dage efter 19 timers forhandling” TV2 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-18-konflikt-udsat-i-14-dage-efter-19-

timers-forhandlinger  

”Det handler om selve menneske- og samfundssynet – ikke en såkaldt ”lønfest”” 

Jyllandsposten, Kronik, 06.03.18 https://jyllands-

posten.dk/debat/kronik/ECE10384390/det-handler-om-selve-menneske-og-

samfundssynet-ikke-en-saakaldt-loenfest/  

”Medierne fortæller kun, hvad der er galt i verden” fra: 

http://politiken.dk/debat/art5590543/Medierne-fortæller-kun-hvad-der-er-galt-i-

verden  

”Mere end en million børn kommer til at sulte i Somalia” TV2 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-05-02-mere-end-en-million-born-kommer-til-

at-sulte-i-somalia  

”Sultkatastrofe forhindret i Somalia” Verdens Bedste Nyheder 

https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/sultkatastrofe-forhindret-somalia/  

Teoretisk stof 

”Avisjournalistik” (s. 198-200), ”De fem nyhedskriterier”, ”Ydre komposition”, 

”Kilder”, ”Vinkling”, ”Avisens genrer”, ”Nyhedsjournalistik”, ”Meningsjournalistik” 

(s. 203-211), ”Nyhedstrekanten” (s. 217-218) og ”Det journalistiske sprog” (s. 220-

221) I: Larsen, O. S. (2015-2016) Håndbog til DANSK, Frederiksberg: Dansklærer-

foreningens Forlag og Systime A/S 

”Nyhedshistorie” og ”Kronik” fra Avisen i undervisningen.dk 

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/  

Omfang 6 undervisningsgange varende ca. 9 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

I dette 11. forløb har vi arbejdet med de to genrer nyhedshistorien og kronikken. 

Særligt har det været nyhedstrekanten og nyhedskriterierne i fokus, men også de to 

genrers formål har været arbejdet med. Formålet har yderligere været, at kursisterne 

har lært at forholde sig til kilderne og nyhedsbureauernes bagvedliggende hensigter. 
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Særlige fokuspunkter 

- Nyhedskriterier 

- Nyhedstrekanten 

- Nyhedshistorien 

- Kronikken 

- Ciceros pentagram 

- Det journalistiske sprog 

- Fake news og kildekritik 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændig internetsøgning med kildekritisk 

tilgang. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 12 Samarbejde og høflighed 

Indhold Kernestof 

Klip fra Blinkende Lygter https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM  

Klip med Lars Løkke Rasmussen om holdninger 

https://www.youtube.com/watch?v=itfMASO-Sl0  

Uddrag fra Et dukkehjem, af Henrik Ibsen 

Uddrag fra ”Ebbe Skammelsen”, folkevise (riddervise) 

Uddrag fra ”Irene Holm” af Herman Bang 

Uddrag fra ”Skyggen” af H.C. Andersen 

Teoretisk stof 

”Samarbejdsprincippet og det underforståede”, ”Høflighedsprincippet” og ”Fa-

cework og ansigtstruende handlinger” (s. 184-191) I: Larsen, O. S. (2015-2016) 

Håndbog til DANSK, Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag og Systime A/S 

Omfang 6 undervisningsgange varende ca. 9 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Formålet med dette forløb har været at give kursisterne nogle sproglige redskaber til 

at analysere samtale med. Det har udelukkende det været individets ønske om at 

samarbejde og være høflig, der har været i fokus. De sproglige redskaber er samtidig 

blevet brugt i forbindelse med repetition enkelte tekster. 

Særlige fokuspunkter 

- Samarbejdsprincipperne 

- Høflighedsprincippet 

- Facework: face-truende handlinger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, analyse af film- og interviewklip, gruppearbejde, kursistpræsen-

tationer. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 12 Skriftlighed 

Indhold Screeningstest (Systime) 

”Grammatik for dummies – del 1 Ordklasser”. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEvrlIKXN0U  

” Grammatik for dummies – del 2 Subjekt” 

https://www.youtube.com/watch?v=mfBiRZqP8Pw  

” Grammatik for dummies – del 3 Verballed” 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IaI56MWfw&t=273s  

” Grammatik for dummies – del 4 Objekt” 

https://www.youtube.com/watch?v=IfaHmc1t888&t=1s  

” Grammatik for dummies – del 5 Ordforråd” 

https://www.youtube.com/watch?v=843nMrVpZ14  

” Grammatik for dummies – del 6 Udtale” 

https://www.youtube.com/watch?v=f9PuweZJB3A&t=1s  

Grammatisk cirkeltræning  

Selvproduceret ark om ”Forbedre din skriftlighed – ret og omformulér” 

Kancellisprog kontra nutidsskriftsprog (for-og bagvægt, sætningslængde, ordvalg) 

Kommakursus 

De tre skriftlige HF-genrer 

Introduktion til Skriveportalen.dk, Gyldendals Røde Ordbøger (online) og Sproget.dk 

Omfang Ca. 10 undervisningsgange varende ca. 15 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Dette forløb har ikke været afholdt i ét stræk, men har været taget op ind i mellem. 

Formålet har været at give kursister den relevante skriftsproglige viden, således at 

deres skriftsprog er korrekt. Hertil har dette forløb fungeret som baggrund for 

sprogligt arbejde med tekster, men også som direkte forberedende til den skriftlige 

prøve. 

Særlige fokuspunkter 

- At skrive korrekt og have alle sætningsdele med 
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- At skrive forståelige og ikke for lange sætninger 

- At kunne sætte korrekte kommaer 

- At kunne anden relevant dansk grammatik 

- At beherske de tre HF-genrer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, anvendelse af fagprogrammer, læringsvideoer fra Thomas Skov, 

skriftligt arbejde, cirkeltræning med grammatik. 

 


