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

En overordnet titel for undervisningsforløbet

Indhold

Tove Ditlevsen: De evige tre
Frank Jæger: Afsked med sommeren
Helle Helle: En stol for lidt
Henrik Cavling: Henrettelse
Knud Sørensen: Da Hans Nielsens gård blev gennemskåret af landevejen
Klaus Rifbjerg: Hm
”Kain og Abel, Det gamle testamente, 1. Mosebog
Pia Juul: En flinker fyr
Darger m.fl.: Begreb om dansk, i-bog fra Systimex: “1. I gang med tekster”
Begreb om dansk: “2. Et spørgsmål om genre”
Begreb om dansk: “3. Sammenhæng og synsvinkel”

Omfang

7 moduler (i praksis afviklet gennem moduler á 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Analyse og fortolkning af fiktionstekster. Fortæller, genre, miljø- og personkarakteristik etc. Fakta >< fiktion.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2

Skriftlighed

Indhold

Oversigt over ordklasserne
Oversigt over klassiske fejl i skriftlig dansk
”Komma – basisreglerne”, dokument om kommareglerne fra DSN
Eksempel på eksamensbesvarelse: analyserende artikel.
”Skriveteknikker og basale færdigheder” i Hauer og Munk: Tal og skriv
Mund de Carlo: Gaden
”Gaden” (foto)

Omfang

6 moduler (i praksis afviklet gennem moduler á 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter Grammatiske regler, formidling, Blooms taksonomi.

Væsentligste arbejdsformer

Selvrettende øvelser, øvelser i kreativ skrivning, opgaveskrivning (kursisterne
har skrevet og afleveret en analyserende artikel).

Retur til forside

Side 4 af 23

Titel 3

Lyrik og musik

Indhold

Søren Huus: Troen & ingen (fælles lyrisk værk. Musikalbum og cover samt booklet
med tekster og fotografier)
Bo Evers: fred
Kim Larsen: Herter dame
Oehlenschläger: Raad til unge Ægtemænd
Oehlenschläger: Fædrelandssang
Nik & Jay: Mod solnedgangen (musikvideo samt sangtekst)
Elle King: Ex’s and Oh’s (musikvideo)
Klumben feat. Mighty Mala - Du En Lort (musikvideo)
Søren Huus: Den der isme (musikvideo samt sangtekst)
Folkeklubben: Danmarksfilm
Erik Jensen: Der er jo ligesom håb i de fleste toner, Politiken 10.10.2010
Mads Hendrich: Sangene fik ham gennem mørket, Berlingske 5.10.2015
Oversigt over typer af billedsprog
Analysemodel til digte
Diaspræsentation om danskfagets stofområder
Diaspræsentation om billedsprog
Egenproduceret video om semantiske skemaer
”Denotation og konnotation”, ”Semantiske skemaer” i Ole Schulz Larsen: Håndbog
til dansk

Omfang

7 moduler (i praksis afviklet gennem moduler á 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Værklæsning. Analyse og fortolkning af lyrik i form af rocklyrik. Billedsprog,
sproglige figurer, semantiske skemaer, komposition m.v.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, klassedialog, gruppearbejde. Vi gennemlyttede i fællesskab albummet
”Troen & ingen” ud i ét og arbejdede med kursisternes forforståelse ved at læse
artikler om Søren Huus og albummets tilblivelse. Efterfølgende arbejdede vi med
albummet som lyrisk værk som en tilgængelig indgang til læsningen af lyrik placeret
i starten af det toårige uddannelsesforløb. Kursisterne har i appen Bookcreator
lavet bøger om værket, hvori de har præsenteret deres analyser. Disse ”bøger” har
de efterfølgende præsenteret mundtligt for klassen.
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Titel 4

Retorik og argumentation

Indhold

”Mundtlighed” og ”Kommunikationssituationen”, ”De tre appelformer” i Hauge
Nielsen m.fl.: Dansk på ny, Systime
Diasshow om argumentationsanalyse
”7. Retorisk analyse af taler” (analysemodel med links til uddybende tekst), Håndbog til dansk, Systime
”Kemo og Comedy”, videoklip med komikeren Geo, fra Youtube (link virker
ikke længere)
”Hvorfor bliver vi federe og federe” (uddrag), Danskernes Akademi
”Argumentation – Påstand og belæg” i Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk
Martin Luther King: I have a Dream (oversat til dansk)
”Tale af undervisningsminister Merete Riisager” (til tænketanken Fremtidens Biblioteker) 28.2.2018.
Susanne Boysen: Socialpornografisk tv, Jyllands-Posten 26.11.20111
Dokument med bedømmelseskriterierne for eksamen i skriftlig dansk.

”Kør bil når du kører bil”, kampagne fra rådet for sikker trafik bestående af forskelligt materiale fra hjemmesiden angivet i ovenstående link og i Besøg vores
Raad og vink sektion om uopmærksomhed.

Omfang

8 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Ciceros pentagram, appelformerne, Toulmins grudlæggende argumentationsmodel, argumenttyper.

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, klassedialog. Kursisterne har selv skrevet taler. Vurdering af egne terminsprøver på baggrund af bedømmelseskriterierne inden feedback fra lærer.
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Titel 5

Folkeviser og eventyr

Indhold

Agnete og havmanden
Torbens datter
Erik Skammelsøn
Klip fra ”Brødre” (Susanne Bier 2004)
Germand Gladensvend
Kong Lindorm
Esben Askepuster
Rødhæte
H.C. Andersen: Klods Hans
H.C. Andersen: Grantræet
H.C. Andersen: Ole Lukøie
Rune T. Kidde: Den lilla møghætte og pulven
L.O.C.: Bare en pige (musikvideo)

Analysemodel til folkeviser
”Trylleviser” (uddrag om Germadn Gladensvend), ”Trylleviserne i dybdepsykologisk perspektiv” i Lütken og Fibiger: Litteraturens veje
Oversigt over de episke love

Omfang

9 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Riddervise, tryllevise, kunsteventyr, folkeeventyr. Freuds personlighedsmodel
og ødipuskomplekset.

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, klassedialog. Portfolioskrivning hvor kursisterne
reflekterer over egen lærerproces under forløbet.
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Titel 6

Oplysningstiden

Indhold

En kongelig affære (film, instr. Nikolaj Arcel)
”Dramaet i oplysningstiden (1720-1800)” i Bertelsen m.fl.: Litteraturhistorien – på
langs og på tværs
”Hvorfor drikker Jeppe”, ”Ludvig Holberg: repræsentant for oplysningens tanker
i Danmark”, ”Oplysningen: fornuftens tidsalder”, ”Tjekspørgsmål til Oplysningstiden” i Rangvid og Sørensen: Brug litteraturhistorien
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (fælles værk)

Omfang

6 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Periodekendskab, litterær analyse og fortolkning, værklæsning.

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, klassedialog.
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Titel 7

Kortfilm

Indhold

”Udtryk: filmiske virkemidler, forløbet” i Harboe og Horsbøl: Den iscenesatte
virkelighed
Von Trier, Vinterberg, Levring og Kragh-Jacobsen: Dogmemanifestet
Valgaften (kortfilm, instr.: Ander Thomas Jensen)
Lovefield (kortfilm, instr.: Mathieu Ratthe)
Ernst og lyset (kortfilm, instr.: Anders Thomas Jensen)
Grisen (kortfilm, instr.: Dorte Warnøe Høgh)
Mifunes sidste sang (spillefilm, Kragh-Jacobsen)
Over (kortfilm, instr.: Jörn Threlfall)
Flugten (eksperimentalfilm, instr.: Jørgen Roos og Albert Mertz)

Omfang

6 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Filmiske virkemidler: billedbeskæring, perspektiv, lydens rolle, klipning.
Fortælletid og fortalt tid.

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde, klassedialog. Egenproduktion af film.
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Titel 8

Jul

Indhold

Johannes V. Jensen: Mortens juleaften
Grundtvig: Julefesten
Juleevangeliet, Det nye testamente
Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm
M.C. Ejnar: Jul – det’ cool

Omfang

2 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Litterær analyse og fortolkning med fokus på julen som gennemgående
motiv.

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde og klassedialog
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Titel 9

Romantikken

Indhold

”Rather Homemade Præsenterer: Romantikken - Hvad skete der lige der?”
(https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM)
Dansk Folkepartis valgvideo fra 2007
”1800-1870: Romantikken”, ”Romantikkens samfund: fra enevælde til demokrati”,
”Livssyn”, ”Nationalromantikken” i Litteraturhistorien – på langs og på tværs
”Nyplatonisme” i Fibiger og Lütken: Litteraturens veje
”Romantikken” i Fibiger, Tütken og Kristensen Litteraturens huse
”Lyrik – en analysemodel” i Ewald og Taber: Lyrik – når sproget spiller
Oehlenschläger: Morgenvandring
Peter Carlsen: Danmark 2009 (maleri)
Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde (maleri)
Louis Gurlitt: Møens Klint (maleri)
Blicher: Sildig Opvaagnen
Staffeldt: Liljen og Dugdraaben
Staffeldt: Indvielsen
Emil Aarestrup: Angst, Kanefarten, Advarsel, Blikket, Ved stranden, Midnatsscene, Skovensomhed og Til en veninde

Omfang

7 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Litterær analyse og fortolkning, universalromantik, nyplatonisme, nationalromantik, romantisme.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, klassediskussioner skrivning af åbne breve til transport- og miljøministeren, egenproduktion af digte (branding af Haderslev).
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Titel 10

Kommunikation og konstruktion af køn

Indhold

Diasshow om forløbet ”konstruktion af køn”
Reklame fra Midttrafik (https://www.youtube.com/watch?v=dWPXoAPnkrQ)
Video fra This Girl Can
(https://www.mx.dk/nyheder/global/story/13894534)
Klip fra filmen Dan Dream
(https://www.youtube.com/watch?v=Bm2m8orceIo)
Reklame fra Bilka
(https://www.youtube.com/watch?v=56WZEVmm4EA)
Reklame for Axe
(https://www.youtube.com/watch?v=jtH4JBjVlyQ)
Reklame fra Elgiganten
(https://www.youtube.com/watch?v=MFIpaIWSHFI)
Klip fra debatten på DR2 2.6.2016 – spørgsmålet ”Bliver der set ned på kvinder”
diskuteres
(https://www.facebook.com/Debatten/videos/1249185851789037/?
comment_id=1252329984807957&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R0"%7D)
”Alt det vi deler”, kampagneklip fra Tv2
Helle Helle: En stol for lidt

Omfang

4 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Filmiske virkemidler, billedanalyse, medieanalyse med fokus på kønsnormer og udfordringen af disse.
Spørgsmålene ”Hvad er en rigtig mand” og ”Hvad er en rigtig kvinde” har været den
røde tråd, og de er blevet diskuteret diskuteret, og kønsstereotyperne er blevet udfordret og illustreret gennem materialet, som der er blevet arbejdet med.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, individuel skrivning og klassedialog
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Titel 11

Novellegenren

Indhold

“Novelle”, “Hvad er en novelle”, “At analysere noveller”, ”Noveller fra 1900tallet” samt “Noveller fra nyeste tid” i Litteraturhistorien på langs og på tværs.
”Vi fortolker hele tiden” og ”Grænser for fortolkning” (små undervisningsvideoer),
i Sørensen: Metoder i dansk
”Storyteller”, ”Storyteller: Anslag”, ”Storyteller: Introduktion”, ”Storyteller: Aage
Henriksen om Karen Blixen” (små filmklip) i Bønergaard: Danske forfatterskaber

Karen Blixen: Ringen
Klaus Rifbjerg: Hm
Matin Andersen Nexø: Lønningsdag
Peter Seeberg: Hjulet
Johannes V. Jensen: Hos fuglene
(https://issuu.com/forlagetgladiator/docs/johannes_v._jensen)
Naja Marie Aidt: Søndag

Omfang

5 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Genrekendskab: novellen. Modernistiske og realistiske noveller. Litterær analyse og
fortolkning.

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde, klassedialog.
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Titel 12

Romangenren

Indhold

”9. Roman”, ”Hvad er en roman”, ”At analysere romaner” i Litteraturhistorien på
langs og på tværs.
Eksamenssæt maj 2015 (IT-forøg)
Dokumenter om ”De tre eksamensgenrer”, ”Den analyserende artikel” og bedømmelseskriterierne.
Martin Andersen Nexø: Pelle erobreren (uddrag)

Omfang

3 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Genrekendskab: romanen.
Selvvalgt værk: Holdet har i forlængelse af forløbet læst og skrevet en analyserende
artikel om deres første selvvalgte værk. De har kunnet vælge mellem følgende romaner:
- Jan Guillou: Ondskaben
- John Steinbeck: Et mægtigt gilde
- Hans Scherfig: Det forsømte forår
- Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor
-Helle Helle: Hvis det er
- Kaspar Colling Nielsen: Den danske borgerkrig 2018-2024

Forløbet har således været en kombination af skrivetræning/eksamensforberedelse
og en helt kort introduktion til romangenren.

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde, individuelt arbejde.
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Titel 13

Det moderne gennembrud

Indhold

Georg Brandes: Historien om den lille Rødhætte
Henrik Pontoppidan: Ane-Mette
Herman Bang: Foran Alteret
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (uddrag af første akt)
Et dukkehjem (tv-teater, uddrag, instr.: Palle Kjærulff-Schmidt)
Diverse malerier fra romantikken og det moderne gennembrud ( som illustration af forskellen på de to perioder)
Læsning om det moderne gennembrud i Litteraturens veje (kursisterne skulle selv
finde relevant læsestof i bogen)

Omfang

3 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Periodekendskab: det moderne gennembrud. Litterær analyse og fortolkning
med fokus indholdsanalyse: de tre k’er: kirke, køn og klasse.

Væsentligste arbejdsformer

Individuel skriveøvelse, læreroplæg, gruppearbejde, klasssedialog, gruppefremlæggelser.
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Titel 14

Nyhedsjournalistik og fortællende journalistik

Indhold

”Avisjournalistik” (udvalgte afsnit) i Håndbog til dansk
Diasshow om fortællende journalistik
Diasshow om nyhedsjournalistik
Skimlæsning i/af artikler om skyderierne i Las Vegas i oktober 2017
Heidi Pedersen: ”Vi er helt lamslåede, vi forstår det ikke” BT 3.10.2017
Katrine Møller Rasmussen, Kristian Brårud Larsen, Anders Lund Olsen: ”Det
var så uhyggeligt” Ekstra Bladet 3.10.2017
BT’s forside 3.10.2017
Troels Heeger: ”Hvem var Las Vegas-morderen Stephen Paddock?” Berlingske
4.10.2017
Heidi Plougsgaard og Poul Funder Larsen: Massakre i Las Vegas: ”Grundlæggende skød han fisk i en tønde”. Jyllands-Posten 3.10.2017
Ritzau/Reuters: ”Mindst 20 dræbt og 100 såret af skud i Las Vegas” 2.10.2017
Kristian Madsen: ”Minut for minut: Den ”mirakuløse” politiaktion” Politiken
4.10.2017
Peter Astrup: ”Ofre for ondskab” BT 3.10.2017
Thomas Laursen og Ole Sønnichsen: ”Som om solen kom for tæt på” (uddrag)
Jyllands-Posten 5.11.2004
Stefen Jensen: ”Da Politiken helt mistede perspektivet” (artikel/fotoessay)
http://steffen-jensen.dk/dan/blogartikler/646--da-politiken-helt-mistedeperspektivetredaktionen-fjernt-fra-virkeligheden-/
Janus Engel: ”Livet i vandkanten” Politiken 16.8.2015 (fotoessay)

Omfang

3 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Avisjournalistik. Nyhedskriterier, vinkling, nyhedstrekanten. Fakta- og fiktionskoder.

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, klassedialog.
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Titel 15

Dokumentarfilm

Indhold

”Filmens virkemidler” i Poulsen og Katz: Fokus
”Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm” og ”Brugen af fiktion og fiktionskoder” under ”5.2 Dokumentar og Mockumentary” i Håndbog til dansk
”11. Medieanalyse af dokumentarfilm” (analysemodel) i Håndbog til dansk
”4. Den introducerende artikel” i Anders Østergard: Skriftlig dansk i hf – på nettet
Armadillo (dokumentar, instr.: Janus Metz)
Bandekrigerne – en insider åbner op (trailer, instr.: Thomas Heurlin)
Ambasadøren (trailer, instr.: Mads Brügger)

Omfang

5 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Autenticitetsmarkører og fiktionskoder. Filmiske virkemidler. Introduktion til
den introducerende artikel.

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, skrivearbejde, klassedialog, producere små film
hvor de filmiske virkemidler anvendes bevidst.
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Titel 16

Modernisme og realisme

Indhold

Tom Kristensen: Henrettelsen
Gustaf Munch-Petersen: Det underste land
Martin A. Hansen: Agerhønen
Klaus Rifbjerg: Jern
Den andalusiske hund (kortfilm, Dali og Buñuel)
Jesper Skovlund: Den andalusiske hund. 3.9.2013 www.cinemaonline.dk
https://cinemaonline.dk/Anmeldelse/den_andalusiske_hund.7513.html
”Psykoanalyse” (Freuds personlighedsmodel) i Litteraturens veje
”Mellemkrigstidens skrivestile”, ”Tom Kristensen: fantasi om en kunstnerisk revolution”, ”Klaus Rifbjerg: konfrontation med overforbrug og fremmedgørelse” i Brug
litteraturhistorien

Omfang

3 lektioner (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Litterær analyse af modernistiske tekster (vi endte med slet ikke at læse realistiske
tekster, men jeg vil ikke forvirre kursisterne ved at ændre forløbets titel i sidste øjeblik). Freuds personlighedsmodel: Overjeg, jeg, det.

Væsentligste
arbejdsformer

Løbende selvstændig skrivning i personlig skrivemappe (på Google drev), hvor skriveøvelser besvares. Gruppearbejde, klassedialog.
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Titel 17

Reklamer og kampagner

Indhold

Analysemodel til radioreklamer
Reklamespots fra http://www.lydstudietaros.dk/radiospots/ (kursisterne vælger
selv, hvilke de lytter til)
Laswells kommunikationsmodel
”Billedanalyse” i Håndbog til dansk
Trykte reklamer fra: Diesel, Marlboro, Coca Cola, AEG, Panasonic, Rexona
Sikkerhedsstyrelsen: ”Det sker ikke for mig”
(https://www.youtube.com/watch?v=nJxz5D2G5KQ&list=
PLDAGgQHGmQJh6XO34_Zu_3-wdeZGdq4Vk&index=11)

Omfang

3 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Analyse af reklamer og kampagnemateriale. Laswells kommunikationsmodel
(Hvem-siger hvad-i hvilken kanal-til hvem-med hvilken effekt), billedanalyse.

Væsentligste
arbejdsformer

Produktion af radiorekame, gruppearbejde, individuelt arbejde.
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Titel 18

Værklæsning: Nitten digte

Indhold

Gustaf Munch-Petersen: Nitten digte (fælles værk)
Læsning om Gustaf Munch-Petersen på www.klassikerdagen.dk (Klassikerdagen
2012)
Analysemodel til digte
Oversigt over billedsprog
”Min yndlingssætning” (kort videoklip med Josefine Klougart)

Omfang

4 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Analyse og fortolkning af lyrik. Motiv, stemning/følelse, tema, semantiske skemaer. Værklæsning.

Væsentligste arbejdsformer

Illustrere digt gennem tegning, skrive novelle på baggrund af digt, peer feedback
på novellerne, speeddating (korte samtaler om digtene med skiftene samtalepartnere). Individuelt arbejde, arbejde i grupper.
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Titel 19

Skriftlighed

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof
Eksamenshæfte maj 2017 (kun opgaveformulering og tekst til den diskuterende
artikel)
-Anna Sophia Hermansen: Efter heksejagten på Karina Pedersen. Berling skes
hjemmeside www.b.dk 10.9.2016
”Grundlæggende om den diskuterende artikel” og ”Tjekliste – den diskuterende
artikel”, ”Gennemgang af en diskuterende artikel” i Skriftlig dansk i hf – på nettet
Eksempel på indledning på en diskuterende artikel

Omfang

5 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Kendskab til eksamensgenren den diskuterende artikel. Repetition af påstand, belæg og appelformerne. Kursisterne har under forløbet gradvist arbejdet sig gennem
og dermed trænet de forskellige skriveprocesser ifm. udfærdigelsen af en eksamensopgave. De har ligeledes givet og modtaget feedback på egne og hverandres
udkast og læst et eksempel på en god diskuterende artikel med henblik på på denne
vis at få en mere konkret forståelse af, hvad der forventes af dem til den skriftlige
eksamen.

Væsentligste
arbejdsformer

Arbejde i www.peergrade.io, skrive læserbrev, gruppediskussioner, opgaveskrivning i lektionerne, gruppearbejde, peer-respons.
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Titel 20

Litteraturlæsning

Indhold

Svend Holm: Arendse kommer
Martin Andersen Nexø: Ulven og fårene
Anja Otterstrøm: Kost og logi
Skyernes skygge rammer mig (novellefilm baseret på Rifbjergs novelle af
samme navn, instr.: Jonas Cornell)

”Nykritisk metode”, ”Ideologikritisk metode”, ”Psykoanalytisk metode” i
Litteraturens huse

Omfang

4 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter Litteraturanalyse og –fortolkning med fokus på forskellige metodiske indfaldsvinkler: ideologikritisk og psykoanalytisk læsning.

Væsentligste arbejdsformer

Individuelt arbejde i form af små skriveøvelser, gruppearbejde, klassedialog.
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Titel 21

Repetition

Indhold

Lyrik – når sproget spiller: Kapitel 1, 3, 5, 7 og 8 (inkl. Opgaver i bogen. Ikke alle nåede at læse alle kapitlerne, og det var heller ikke målet)
”Analysevejledninger”, ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”, ”9.
Billedanalyse” i Håndbog til dansk.
”DET GRØNNE BORD, DANSK, HF”
https://www.youtube.com/watch?v=Yd932bhK9_I&t=80s

Pia Juul: Mit forfærdelige ansigt
Signe Munk: ”Væksten gør os ikke lykkelige” Jyllands-Posten 18.4.2018
”Udtryk: Filmiske virkemidler - det enkelte billede”, ”Udtryk: Filmiske virkemidler –
forløbet” i Den iscenesatte virkelighed
Facebookistan (uddrag, dokumentarfilm, instr.: Jakob Gottschau)

Omfang

9 moduler (i praksis afviklet gennem moduler af 2 og 2 ½ timers varighed)

Særlige fokuspunkter

Repetition af centrale metoder og begreber samt litteraturhistoriske perioder. Forberedelse til den skriftlige og den mundtlige eksamen.
2. selvvalgte værk. Kursisterne skulle holde oplæg om et af følgende værker:
1. Jan Sonnergaard: Sidste søndag i oktober
2. Naja Marie Aidt: Bavian
3. Jens Blendstrup: Pludselig flæben
4. Katrine Marie Guldager: København

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skrivning i individuelle skrivemapper på Google drev, klassedialog, CL-øvelser, produktion af diaspræsentationer,
udarbejdelse af fælles dokument over centrale begreber og metoder inden for hvert
af de tre stofområder.
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