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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/ juni 2019 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Katerina Rørbæk Jakobsen 

Hold 18Daa04 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktionsforløb – litterær analyse  

Titel 2 Basis grammatikforløb  

Titel 3 Argumentation og retorik 

Titel 4 Folkeviser og eventyr  

Titel 5 H.C. Andersen (sprogligt emne) 

Titel 6 Oplysningstiden 

Titel 7 Danskopgaven 

Titel 8 Filmiske virkemidler – dokumentar og fiktionsfilm  

Titel 9 Nyheder og journalistik  

 10 Lyrik 

 11 Fra Romantikken til Det Moderne Gennembrud  

12 Selvfremstilling på de sociale medier  

13 Modernisme og realisme  

14 Selvfremstilling i litteratur  



 

Side 2 af 12 

 

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

 

Titel 1 

 

Introduktionsforløb – litterær analyse 

Indhold Primær litteratur  

- ”Som man kender hinanden”, Naja Marie Aidt, Tilgang, 1996, s. 23-25 

- ”Sex” af Jan Sonnergaard, Radiator, 1997, s. 92-98 

- “Nattens Dronning”, Tove Ditlevsen, 1953, s. 57-62 

- “Som englene flyver” af Naja Marie Aidt, Vandmærket, 1993, s. 9-23 

 

 

Sekundær litteratur 

- ”Analyse” i Litteraturens Begreber, Lars Tonnesen og Andreas Tonne-

sen, 2004, Gydendals Gymnasiale Opslagsbøger, s. 11 – 13 

- ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”, Systime.dk, 2019, kap. 

3.1 – kap. 3.5  

 

Omfang 

 

Ca.  23 lektioner 

Ca.  58 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Formålet med forløbet er at oparbejde kompetencer til analyse af litterære 

tekster, med særligt fokus på novellen.  

Forløbet har et primært litterært fokus  

 

I forløbet, er der lagt vægt på:  

- Taksonomi: redegøre, analysere, fortolke og perspektivere  

 - Litterær metode  

 - Litteræranalyse og -fortolkning 

 - Viden om fagets metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, Skriftligt arbejde 

 

 

 

Titel 2 

 

Basis grammatikforløb 

Indhold ”Styr på sproget”, i-bog på systime.dk, 2019  

Kapitlerne ”Ordklasser” og ”Sætningsanalyse” samt de tilhørende interaktive 

øvelser 

 

Værk 1: (læst og arbejdet med sideløbende med grammatikken) 

”Den kroniske uskyld”, Klaus Rifbjerg, 1958 

 

Omfang 

 

Ca. 17 lektioner 

Ca.  240 sider 



 

Side 3 af 12 

Særlige fokus-

punkter 

Formålet er at oparbejde en grundlæggende grammatisk viden samt en større 

sproglig bevidsthed. Dertil værklæsning med fokus på personkarakteristik og 

personforhold samt symboler.  

 

Der er i forløbet lagt særlig vægt på følgende:  

 - Udtrykke sig korrekt og præcist  

 - Grammatisk sikkerhed 

 - Stilistiske grundbegreber  

 - Kreative skriveøvelser  

 - Sprogets funktion og variation 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, træningsøvelser, IT-baserede øvelser med interaktivt 

fokus, skriftligt arbejde med fokus på at formidle en analyse,  

Retur til forside 

 

 

 

Titel 3 

 

Argumentation og retorik 

Indhold Primær litteratur  

John F. Kennedy – Ich Bin Ein Berliner 

”Juridisk kønsskifte er det rene nonsens” af Christian Borrisholt Steen, med-

lem af Etisk Raad  

”Hvad er det at være dansk?” af Søren Krarup  

3 taler af Helle Thorning Schmidt:  

- Beretning på Socialdemokraternes kongres 21. september 2012 i Aal-

borg 

- Nytårstale 1. januar 2013  

- Tale til 1. maj 2013  

 

Sekundær litteratur 

”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”, e-bog på systime.dk, 2019 

kapitel 4.9 og 4.10 

Undervisningsfilm om argumentets obligatoriske elementer fra ReStudy af 

Hans Mogensen 

Omfang 

 

Ca.  21 lektioner 

Ca.  40 sider  

Særlige fokuspunk-

ter 
I forløbet har fokus været på argumentationsanalyse og taleanalyse på bag-

grund af fagbegreberne:  

- Påstand og belæg 

- Rygdækning, styrkemarkører og gendrivelse  

- Lejlighedstale, politisk tale og informativ tale  

- Etos, patos og logos (appelformerne) 
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- Ciceros pentagram og disposition  

Derudover er forløbet brugt på at arbejde med at vurderer teksters kommu-

nikative betydning. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussioner, individuelt arbejde, 

fremlæggelser, kreative skriveøvelser samt taleudarbejdelse, skriftligt arbej-

de.   

 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 4 

 

Folkeviser og eventyr  

Indhold Primær litteratur  

Folkeviser 

- Ebbe Skammelsen (tegneserie og tekst)  

- Elverskud  

- Harpens Kraft 

- Torbens Datter  

- Ridderens Runeslag  

Folkeeventyr 

- Kong Lindorm  

- Jesper og Prinsessen  

- Den gamle mand og hans hjælper  

Kunsteventyr  

- Klods Hans af H.C. Andersen  

 

Sekundær litteratur  

Introvideo til middelalderlitteratur: 

https://www.youtube.com/watch?v=0J6LIcjmzi4&feature=youtu.be 

”Folkeviser” fra kapitlet om middelalderlitteratur i e-bogen Litteraturen på kryds 

og på tværs, 2019, systime.dk 

”Adelens litteratur: Folkeviserne”, i Litteraturhåndbogen 1 af Ib Fischer Hansen, 

2001, s. 53-58  

”Eventyr” fra kapitlet 3.6 i e-bogen Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medie, 

2019, systime.dk  

”Folkeviser” i Litteraturens veje af Johannes Fibiger m.fl., 2005, s. 46-48 

”Strukturalistisk metode” fra kapitlet 3.7 i e-bogen Håndbog til dansk – litteratur, 

sprog, medie, 2019, systime.dk 

 

Omfang 

 

Ca.  25 lektioner 

Ca.  50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet har fokus været på folkeeventyret og folkevisens litterære elementer 

samt de tidstypiske træk fra den litteraturhistoriske periode. Derudover er der 

inddraget kunsteventyr, for at skabe en naturlig overgang til det sproglige forløb 

om H.C. Andersen efterfølgende.  

I arbejdet med de litterære elementer fra perioden er de følgende punkter beskri-

https://www.youtube.com/watch?v=0J6LIcjmzi4&feature=youtu.be
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vende for forløbet:  

- Litterær metode  

- Litteraturhistorisk viden  

- Fordybelse i en afgrænset periode  

- Anvendelse af relevante litterære metoder herunder strukturalistisk analyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, skriftligt 

arbejde 

 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

H.C. Andersen (sprogligt emne) 

Indhold Primær litteratur  

Værk 2: ”Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling” af H.C. Andersen 

(1844) indeholdende følgende eventyr:  

- Englen  

- Kærestefolkene  

- Nattergalen  

- Den grimme ælling 

Unge Andersen afsnit 1 fra DR om H.C. Andersens liv  

 

Sekundær litteratur  

”Blå bog om H.C. Andersen” fra litteratursiden  

”H.C. Andersen” (uddrag) fra litteratursiden  

”Eventyr og historier” (uddrag) fra forfatterweb 

”H.C. Andersens sproglige virkemidler” (handout)  

””Digter Andersens Verden” af Jonna Byskov  

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner 

Ca.  70 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft et sprogligt omdrejningspunkt i form af H.C. Andersens 

sproglige virkemidler i hans eventyr. Forløbet kan derfor opsummeret i føl-

gende overskrifter:  

- Kanonforfatter: H.C. Andersen  

- Stilistiske grundbegreber  

- Sproglig analyse/fortolkning/vurdering 

- Sproget funktion og variation 

- Skriftlig formidlingsbevidsthed 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, 

skriftligt arbejde, multimodale produktioner (facebookprofiler).  

 

 

Retur til forside 
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Titel 6 

 

Oplysningstiden  

Indhold Primær litteratur  

”En kongelig affære” (spillefilm fra 2012) 

Uddrag fra ”Jeppe på Bjerget” af Ludvig Holberg 

Ludvig Holbergs epistel om kvinder og kærlighed 

Ludvig Holberg epistel om censur  

”Ophævelsen af Stavnsbåndet i 1788”, maleri af C.W. Eckersberg i 1839 

 

Sekundær litteratur 

Litteraturhistorien, e-bog fra systime.dk, 2019, kapitel 4 (Oplysningstidens 

samfund: ny borgerlig offentlighed – Livssyn)  

Introvideo til Oplysningstiden fra e-bogen Litteraturhistorien, Systime.dk 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner 

Ca. 80 sider 

Særlige fokus-

punkter 
I forløbet har holdet arbejdet med Oplysningstiden som periode, hvor vi starte-

de med at gå historisk til værks. Derefter har vi læst forskellige tekster fra peri-

oden og arbejdet med litteraturhistorisk læsning, biografisk læsning og nykri-

tisk læsning. Dertil har vi arbejdet med debatindlæg i samspil med Holbergs 

epistler. Forløbet kan koges ned til følgende overskrifter:  

- Litteraturhistorisk viden  

- Fordybelse i en afgrænset periode  

- Samspil mellem kultur og samfund  

- Anvendelse af relevante litterære metoder  

- Litteratur-, kultur- og bevidsthedsskabende perspektiver  

- Retorisk analyse: kommunikation, appelformer og argumentation 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner 

skriftligt arbejde, informationssøgning, retorisk analyse. 

Titel 7 

 

Den store danskopgave 

Indhold  

Værk 3: individuelt værk  

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Ca. 180 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Formelle krav til en større skriftlig opgave 

Arbejde ud fra emneafgrænsning 

Analyse og fortolkning med et fokus (på holdet her fik de valget mellem tre 

bøger med tre forskellige problemformuleringer, som alle lagde vægt på for-

skellige analyseredskaber i den litterære analyse).  

 

Forløbet har et primært litterært fokus med følgende overskrifter:  

- Udtrykke sig korrekt og præcist  
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- Skriftlig formidlingsbevidst  

- Processkrivning og genaflevering 

- Kritisk informationssøgning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt skriftligt arbejde samt vejledning 

 

 

Titel 8 

 

Filmiske virkemidler – dokumentar og fiktionsfilm  

Indhold Primær litteratur  

”Danskere i krig” – dokumentartrailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=gF5J6YaNOIw&t=5s  

Trailer til filmen ”Hunter Killer”: 

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

Trailer til dokumentaren ”Vesterbro”: 

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

”Historien om Danmark”, afsnit 1, sæson 1 (00.00.00-00.02.36).  

”Mig og 80’erne”, DR-dokumentar (00.00.00-00.01.44)  

Trailer til mockumentaryen ”The Fourth kind”: 

https://www.youtube.com/watch?v=r25ZUxTURis  

Trailer til mockumentaryen ”AFR”: 

https://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4 

Værk 4: dokumentaren ”Blodet Bånd” fra 2013  

”Dennis”, novellefilm fra 2007 

 

Sekundær litteratur 

Skema over fakta- og fiktionskoder i film og dokumentar fra kapitlet 5.2 i e-

bogen ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”, systime.dk, 2019  

”Filmiske virkemidler” i e-bogen ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”, 

systime.dk, 2019  

”Krydsfelt” af Mimi Olsen m.fl., 2010, s. 297-301 og 310-317  

Omfang 

 

Ca. 21 lektioner 

Ca.  75 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft et udpræget mediefokus med fakta- og fiktionskoderne som 

udgangspunkt. Dertil er der arbejdet med dokumentarfilmens genrer og fortæl-

lemetoder samt dramaturgien i både dokumentarfilm og i fiktionsfilm (henholds-

vis bølgemodellen og berettermodellen).  

Forløbet har ligeledes arbejdet dybdegående med filmiske virkemidler og deres 

fakta- og/eller fiktionskode.  

 

Forløbet kan opsummeres i følgende overskrifter:  

- Viden om fagets metoder  

- Reflekteret og kritisk tilgang  

- Dokumentarisk materiale og dokumentargenren 

- Fiktion i medier 

- Visuelle udtryksformer  

- Produktion af medier i social sammenhæng 

https://www.youtube.com/watch?v=gF5J6YaNOIw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QAhcDHRZOak
https://www.youtube.com/watch?v=NorXIosVTEc
https://www.youtube.com/watch?v=r25ZUxTURis
https://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, notat-

teknik.  

  

Titel 9 Nyheder og journalistik 

 

Indhold Primær litteratur  

5 artikler fra d. 11.08.17 – 06.09.17 om ubådssagen 

- ”Ubåd var savnet – sank i Køge Bugt”, Dagbladet, 11.08.17 

- ”Mysteriet om ubåden i Køge Bugt – Raket-Madsen sigtet for drab”, Jens 

Ejsling m.fl, Berlingske, 12.08.17  

- ”Mysteriet under overfladen”, Julie Lauers Bundgaard, B.T., 13.08.17 

- ”Ubådskaptajn: Efter Kim Walls død ville jeg sænke ubåden og mig selv 

med den”, Frank Hvilsom, Politiken, 06.09.17 

”Bruderov”, Hanne Mølby Henriksen, Weekendavisen, 26.08.05 

Sekundær litteratur  

”Kommunikationssituationen” og ”Undertekst” i kapitlet 4.12 i e-bogen ”Hånd-

bog til dansk – litteratur, sprog, medie”, systime.dk, 2019 

”Krydsfelt” af Mimi Olsen mfl. 2010, s. 289-293, s. 348-353  

”At skrive en artikel” fra bogen ”Til Tasterne” af Janne Vigsø Børsting, 2016 

”Den tredje fortællemåde” side 26 i bogen ”Den journalistiske fortælling” af 

Søren Boy Skjold, 2015 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Ca. 26 sider 

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet er der arbejdet med de fem nyhedskriterier samt et muligt sjette kriterie 

(eksklusivitet) og dertil er arbejdet med de forskellige former for artikeltyper og 

deres undergenrer, herunder med ekstra fokus på den journalistiske fortælling. 

Dertil har eleverne selv skulle producere en portrætartikel og arbejde både artik-

lens genrekrav samt layout.  

Forløbets overskrifter kan opsummeres således:  

- Virkelighedsnære problemstillinger 

- Samspil mellem kultur og samfund 

- Nyhedsformidling 

- Kommunikationsanalyse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt elevarbejde, gruppearbejde, fremlæggelser samt 

skriveøvelser og andet skriftligt arbejde med artikelgenren.  

 

Retur til forside 
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Titel 10 

 

Lyrik 

Indhold Primær litteratur  

Digte:  

- ”Indvielsen” af Schack von Shackfeldt  

- ”Det blomstrende slagsmål” af Tom Kristensen  

- ”På Memphis station” af Johannes V. Jensen 

- ”Guldhornene” af Adam Ohlenslager  

- ”Hvor smiler den fagre danske kyst” af Johannes V. Jensen 

Værk 5: Digtsamlingen ”Drapa” af Gerdur Kristny fra 2016 

 

Sekundær litteratur 

”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”, kapitlerne 4.2 og 4.3 i uddrag, 

systime.dk, 2019  

”Litteraturhistorien”, kapitel 5s underoverskrifter ”Livssyn” og ”Sprog og Stil”, 

systime.dk, 2019  

Introduktionsvideo til romantikken i ”Litteraturhistorien” på systime.dk 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 30 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet har fokus været på det skriftlige i de lyriske værker, der er arbejdet 

med. Det er både metaforer og sproglige figurer. Dertil er den litterære analyse 

holdt hovedsageligt i symboler og de sproglige billeder og figurer. Afslut-

ningsvist i forløbet er der arbejdet med den litteraturhistoriske periode Roman-

tikken, og der er læst digte med litteraturhistorisk sigte.  

 

Forløbet kan overskriftsmæssigt opsummeres som følgende:  

- Litterær metode  

- Sproglige virkemidler   

- Afgrænset arbejde og fordybelse med litteraturhistorisk periode  

- Samspil mellem kultur og samfund  

- Remediering  

- Anvendelse af relevante litterære metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussioner, skriftligt arbejde, selv-

stændigt arbejde, remediering af digt til avisartikel.  

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 11 

 

Fra Romantikken til Det Moderne Gennembrud  

Indhold Primær litteratur  

Digte:  

- ”Danmarks Trøst” af Nikolaj Severin Grundtvig  

Noveller:  

- ”Den Sidste Aften” af Herman Bang  

- ”Nådsens Brød” af Henrik Pontoppidan  

 

Sekundær litteratur  

”Litteraturhistorien”, kapitel 6 med underoverskrifterne ”Livssyn”, ”Henrik 

Pontoppidan: Nådsens Brød”, ”Herman Bang” og ”Køn og ligestilling”, sy-

stime.dk, 2019 

Introduktionsvideo til Det moderne gennembrud fra ”Litteraturhistorien”, 

systime.dk, 2019 

 

Omfang 

 

Ca. 11 lektioner 

Ca. 25 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft et litteraturhistorisk fokus og er bygget op omkring sæde-

lighedsfejden og den kritiske realisme i det moderne gennembrud med fokus 

på de tre debatpunkter: køn, klasse og kirke.  

 

Forløbet kan opsummeres som følgende:  

- Litterær metode    

- Afgrænset arbejde og fordybelse med litteraturhistorisk periode  

- Samspil mellem kultur og samfund  

- Anvendelse af relevante litterære metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, 

skriveøvelser, fremlæggelser.  

 

 

Titel 13 

 

Selvfremstilling på de sociale medier  

Indhold Primær litteratur  

Alle tre er fra ”Perspektiver i dansk – en antologi”, Mads Rangvid m.fl., 

2018, s. 30-35 

- ”Jeg har en samtale”, Caspar Erik, 2017  

- ”Svovl”, Kasper Bjerre, 2016 

- ”Den lyserøde elefants guide til de sociale medier”, anonym, 2016   

”Min ærlighed”, Fie Lauersen, 2016 

”Kender du typen?”, kort klip fra tv-serien, DR.dk  

”Fie Laursen Diss Track”, Johnni Gade, 2017 

Selvvalgte youtubere og influencers video i analysearbejdet  

 

Sekundær litteratur  
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”Perspektiver i dansk – en grundbog”, Mads Rangvid m.fl., 2018, s. 86-

103 

 

Omfang 

 

Ca. 17 lektioner  

Ca. 30 sider  

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Forløbet har haft et mediefokus, hvor det har været de sociale medier og 

deres indflydelse på samfundet og enkelte individer.  

Der er arbejdet med både tekst, lyrik og video samt multimodale produkti-

oner.  

 

Forløbet kan opsummeres således:  

- Sociale medier  

- Produktion af medier i social sammenhæng 

- Remediering  

- Multimodalitet 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, klassediskussion, IT-

baseret undervisning.  

 

 

Titel 13 

 

Modernisme og Realisme 

Indhold Primær litteratur  

Noveller:  

”Paradisæblerne” af Martin A. Hansen  

”En lønningsdag (en idyl)” af Martin Andersen Nexø  

”Patienten” af Peter Seeberg  

Digte:  

”Landet som icke är” af Edith Södergran 

Samt digtene fra lyrikforløbet igen  

 

Sekundær litteratur  

”Litteraturhistorien”, kapitel 7 om modernisme og realisme med underover-

skrifterne ”Modernisme og realisme”, ”1900-tallets stilretninger”, ”Martin A. 

Hansen: Soldaten og pigen”, ”Martin Andersen Nexø: En lønningsdag (en 

idyl)” og Peter Seeberg: Patienten”  

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Ca.  25 sider  

 

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet her har fokus været på litteraturen og dens udvikling i det 20. år-

hundrede. Vi har arbejdet med overskrifterne modernisme og realisme, og un-

deroverskrifterne efterkrigsmodernisme, socialrealisme og 60’er modernisme. 

 

Forløbet kan opsummeres som følgende:  
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- Litterær metode    

- Afgrænset arbejde og fordybelse med litteraturhistorisk periode  

- Samspil mellem kultur og samfund  

- Anvendelse af relevante litterære metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriveøvelser samt individuelt arbejde og 

notatteknikker efterfulgt af små fremlæggelser / formidlinger af tilegnet viden 

fra læst tekst.  

 

 

Titel 13 

 

Selviscenesættelse i litteratur 

Indhold Primær litteratur  

Værk 6: ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”, Thomas Korsgaard, 2017 

”Præsten i Vejlbye”, Steen Steensen Blicher, 1829  

”Den afrikanske farm” i uddrag, Karen Blixen, 1939 

”Udenfor døren”, Yahya Hassan, 2015 

”Min kamp 3” i uddrag, Karl Ove Knausgård, 2011 

 

Sekundær litteratur  

”Perspektiver i dansk – en grundbog”, Mads Rangvid m.fl., 2018, s. 48-52 og 

55 

”Performativ biografisme” i Litteraturens veje af Johannes Fibiger m.fl., 2005  

Omfang 

 

Ca. 17 lektioner (samt 15 lektioner til repetition af hele skoleåret) 

Ca. 350 sider  

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har haft fokus på selviscenesættelse gennem litteraturen op igennem 

tiden – dog hovedsageligt med et samtidigt fokus.  

 

Forløbet har et primært litterært fokus, men med tråde til det mediemæssige 

perspektiv, idet der er fokus på forfatternes optræden i medierne.  

 

Centrale begreber:  

Performativ biografisme 

Autofiktion 

Paratekst 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, øvelser i at lave spørgsmål til en tekst, 

fremlæggelser, eksamenstræning i form af notatskrivning, fremlæggelse og 

relevante nedslag i tekst og emne.  

 

 


