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  Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

sommer 2022 

Institution Herning HF og VUC  

Uddannelse hf2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Tomas Billeskov Jansen  

Hold 2.s 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb om analyse og fortolkning af skønlitteratur. Tema: Syndefaldet 

Titel 2 Dokumentar 

Titel 3 Selvfremstilling på sociale medier 

Titel 4 Folkeviser, oplysningstiden og romantikken 

Titel 5 Nyheder 

Titel 6 Argumentation 

Titel 7 Dansk litteraturhistorie 1960-2022 

Titel 8 Film 

Titel 9 Det moderne gennembrud 

Titel 10 Ekspressionisme 

Titel 11 Billedsprog og lyrik, herunder norsk og svensk 

Titel 12 Reality-tv 

Titel 13 Diskursanalyse 

Titel 14 Podcast 

Titel 15  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introforløb om analyse og fortolkning i skønlitteratur. Tema: Syndefaldet 

Indhold ”Perspektiver i dansk”(2018) af Mads Rangvid og Mimi Sørensen side 17-20, 30-

31, 62-76, 78-83 

”Adam og Evas dagbog”(1931)(uddrag) af Mark Twain(verdenslitteratur i oversæt-

telse) 

”Evas dagbog”(1905)(uddrag) af Mark Twain(verdenslitteratur i oversættelse) 

”Drivhuset”(1965) af Anders Bodelsen 

Folkevisen ”Lindormen” 

”Dette burde skrives i nutid”(2011)(uddrag) af Helle Helle 

”Gennem Rosenborg Have”(1899)(kanon) af Herman Bang 

”BEGYNDELSE”(2010) fra ”Rosetree, rosetree” af Henning Mortensen 

”Hjem” fra ”Poesi og andre former for trods”(2015) af Adda Djørup 

”Syndefaldet” fra ”Første Mosebog”, 3. kapitel fra ”Biblen”  

 

Vejledning i at skrive stil, dvs. den analyserende og den debatterende artikel: 

”Lønningsdag”(1900)(kanon) af Martin Andersen Nexø(et forløb med særligt fokus 

på skriftlighed) 

”Grisen”(2008) af Dorte Warnøe Høgh 

”En Historie fra Skumringen”(1879/1880)(kanon) fra ”Ude og hjemme” af  Herman 

Bang(et forløb med særligt fokus på skriftlighed) 

”Constance Ring”(1884)(uddrag) af Amalie Skram 

”Mon han dog ikke skulle komme?”(1879) af Christen Dalsgaard 

”Mørket mellem os”(2007) fra ”Pludselig flæben” af Jens Blendstrup 

”Adam & Eva”(1997), AB Svensk Filmindustri, Måns Herngren og Hannes Holm 

”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”(2015) af Ole Schultz Larsen side 

176-178, 184-188, 191-193 om samtaleanalyse 

”Moon Rider”(2012), Dancik Film, af Daniel Dencik 

”Rundstrækning”(1967) fra ”Sportsdigte” af Jørgen Leth 

”Jeg blev sendt i eksil”, Politiken, 13. juni 2018, af Tarek Omar 

”Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at læse”, Kristeligt Dagblad, 11. sep-

tember 2018, af Marie Elmegaard 

Vejledning i at skrive en anmeldelse 

”Hvis der skulle komme et menneske forbi”(2017)(værk) af Thomas Korsgaard 

Øvelser i grammatik 

”Paa Memphis Station”(1904)(kanon) af Johannes V. Jensen 

”Øgendahl og de store forfattere, Sæson 1 – Johannes V. Jensen (4)”, DR1, 30. maj 

2018, Thomas Ais Christensen og Mick Øgendahl 

”Balladen om mit liv”(1915)(kanon) af Karen Blixen 

”Øgendahl og de store forfattere. Sæson 1. Karen Blixen (6)”, DR1, 13. juni 2018, 

Thomas Ais Christensen og Mick Øgendahl 

”Agerhønen”(1947) fra ”Agerhønen” af Martin A. Hansen 

”Livet i badeværelset”(1963)(kanon) fra ”Konfrontation” af Klaus Rifbjerg 

Vejledning i læse- og notatteknik 

Omfang  40 lektioner a 45 minutter. 
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Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: fortolkningshypotese, analyse, fortolkning, motiv, tema, fortæller, syns-

vinkel, personkarakteristik, miljø, intertekstualitet, syndefaldet, forfatter, jegfortæller, 

tredjepersonfortæller, upålidelig fortæller, ydre synsvinkel, indre synsvinkel, personbun-

den synsvinkel, medsyn, bagudsyn, det fortalte jeg, det fortællende jeg, alvidende syns-

vinkel, ydre personkarakteristik, indre personkarakteristik, flade personer, runde perso-

ner, fysisk miljø, socialt miljø, novelle: uhørt begivenhed, startsituation, vendepunkt, 

afsluttende situation; perspektivering: motivet, genren, den historiske tid eller den litte-

rære periode, ideologi eller menneskesyn, andre værker med lignende delelementer; 

Ciceros pentagram: afsender, modtager, emne, omstændigheder, sprog; indirekte ob-

jekt, direkte objekt, paratakse, hypotakse, sætning, helsætning, ledsætning, ikke-prøven, 

kommatering, semantisk skema, målgruppe; samtaleanalyse: kommunikationssituatio-

nen: emnet/meddelelsen, kontekst, relationen/forholdet, symmetriske roller, komple-

mentære roller, symmetriske og asymmetriske styrkeforhold, mediet; turtagning, gam-

bitter: åbning af samtalen, lukning af samtalen, overtalelse af taletur, aflevering af tale-

tur, fastholdelse af taletur, emneskift, feedback; god dialogskik, samarbejdsprincippet: 

sandhedsmaksimen, kvantitetsmaksimen, relevansmaksimen, klarhedsmaksimen; det 

underforståede, høflighedsmaksimen: vær hensynsfuld, vær gavmild, vær positiv, vær 

beskeden, vær enig; transaktionsanalyse: forældrejeg, barnejeg, voksenjeg, simple trans-

aktioner, komplementære transaktioner, krydsede transaktioner, skjulte transaktioner 

 

Mål: 

At eleven lærer at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 

At eleven lærer centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 

At eleven lærer at analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

At eleven lærer at demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske grundbegreber 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

Øvelse i at holde et mundtligt oplæg for klassen 

CL 

Skriftligt arbejde med at skrive en stil 

Øvelse i forskellige strategier til at analysere tekster 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Dokumentar 

 

Indhold ”DOX-forløb i medier”(2016), Granild & Wolfhagen, side 14-26 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2010) af Berit Riis Langdahl, Pia Quist og Mimi 

Olsen side 298-301 

”Den iscenesatte virkelighed”(2004) af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harbøe 

side 126-127, 154-157, 161-174 
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”Prostitutionens bagmænd”, DR1, 19. maj 2008, af Christian Andersen 

”Testamentet”(2011) af Christian Sønderby Jepsen 

”Beton”(2011)(værk) af Jakob Mathiassen(professionsrettet tilgang) 

”Natlæger på Vesterbro”(1990), et afsnit, af Lars Engels 

”Børnene på psyk”(2017), afsnit 1, DR  

”Fattige danske børn – den usynlige arv”(2012)(uddrag) 

”Rocket Brothers”(2003)(uddrag) af Kasper Torsting 

Omfang 

 

 23 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: dokumentar, genre, autenticitetsmarkør, stillbillede, nightvision, 

voice over, tekstskilte, grafik, arkivmateriale, interview, kilder, videodagbogsopta-

gelser, sløring af billeder, forvrængning af lyd, skjult kamera, håndholdt kamera, 

point of view, kameraføring, håndholdt kamera, on location-optagelser, dækbille-

de, dårlig belysning, brud på den fjerde væg, rekonstruktioner, mockumentary, 

found footage, etik og manipulation i dokumentar, tildækning, beskæring, vinkling, 

fjernelse eller bortcensurering af ting for at skjule sandheden, montage af optagel-

ser fra forskellige begivenheder (uden at markere), tilsætning af opmærksomheds-

afledende optagelser, arrangerede og fejlidentificerede optagelser, den sociologiske 

dokumentar, institutionsdokumentar, sagsorienterede dokumentar, portrætdoku-

mentar, berettermodellen, autoritativ fortælleform, observerende fortælleform, 

interaktiv fortælleform, poetisk fortælleform, bølgemodellen, fakta: bundet af vir-

keligheden, sande historier, objektiv, information; fiktion: frit forhold til virke-

ligheden, opdigtede historier, subjektiv, underholdning, identifikation, tilbagehol-

delse af viden; metafor, metonym, split screen, 

form/komposition/forløbsstruktur, indhold/handling, billedudsnit: supertotal, 

total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær; perspektiv: normalperspektiv, fugleperspek-

tiv, frøperspektiv; kamerabevægelser om egen akse: panorering, tilt; egentlig bevæ-

gelse af kameraet: travelling, kran, steady-cam, håndholdt kamera; lys: high-key 

belysning og low-key belysning; lyd: asynkron lyd og synkron lyd; klipning: konti-

nuitetsklipning, montageklipning, parallelklipning, dækbilleder, suspense, surprise 

 

Mål: 

At eleven får et indgående kendskab til forskellige begreber med hensyn til doku-

mentar og medieanalyse 

At eleven kan foretage en kvalificeret mediefaglig analyse 

Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, 

hvor fagets viden og metoder anvendes 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

CL 

Oplæg 

Summegrupper 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Selvfremstilling på sociale medier 

Indhold ”Perspektiver i dansk”(2018) af Mads Rangvid og Mimi Sørensen side 86-89, 94-

95, 98-103 



 

Side 5 af 17 

”Min ærlighed”(2016) af Fie Laursen på YouTube 

”Jeg har en samtale”(2014) fra ”7/11” af Casper Eric 

”Svovl”(2016)(uddrag) af Kasper Bjerre 

-”Uploaded”(2017), kampagnefilm af Medierådet for Børn og Unge 

”Sprog i sociale medier”(2018) af Tina Thode Hougaard med flere side 57-62 

”Foran Alteret”(1880)(kanon) af Herman Bang 

”Jeg ved ikke, hvor Sjælland er”, 19. januar 2017, af Naja Münster 

Vejledning i aktantmodellen 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: aktantmodellen: subjekt, objekt, hjælper, modstander, giver, mod-

tager; frontstage, backstage, middle region, face, facetrussel, facework, sproghand-

linger: samtalestrukturerende, informerende, følelses- og holdningsmæssige, hand-

lingsregulerende; undertekst, personlig branding, identitet på de sociale medier, 

identitet i den virkelige verden, identitet i praksis, identitet over tid, optone, ned-

tone, kontekst, den etiske fordring, nettets anonymitet, emojis, direkte og indirekte 

sproghandlinger, neografi-nyskrift, ny tegnsætning, syntaktiske tegn, kommunika-

tive eller pragmatiske tegn, skilletegn, meningstegn, pragmatisk funktion 

 

Mål: 

At eleven får sproglig bevidsthed 

At eleven kan skelne mellem forskellige former for virkemidler i sociale medier 

At eleven opøver evne til at analysere tekster, der omhandler sociale medier 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg 

CL 

Klasseundervisning 

Gruppeoplæg 

Summegrupper 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Folkeviser, oplysningstiden og romantikken 

Indhold ”Folkeviser”(1996) i ”Litteraturens veje” af Johannes Fibiger og Gerd Lütken side 

38-44  

Ebbe Skammelsen 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2012) om oplysningstiden, p123, af 

Barbara Kjær-Hansen, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen 

”Epistel nr. 390”(1749) af Ludvig Holberg(remediering og kreativ arbejdsproces) 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2014) af Barbara Kjær-Hansen og Tinne 

Serup Bertelsen side 91-114 

”Indvielsen”(1804) fra ”Digte” af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt 

”Der er et yndigt land”(1819)(kanon) 

”Klokken”(1850)(kanon) af H.C. Andersen 

”Skyggen”(1847)(kanon) af H.C. Andersen 
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”Langt højere bjerge” eller ”Danmarks trøst”(1820) af N.F.S. Grundtvig 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2021), online-version, Barbara Kjær-

Hansen og Tinne Serup Bertelsen om N.F.S. Grundtvig 

”Sildig opvågnen”(1828)(værk) af Steen Steensen Blicher 

”Nordexpeditionen”(1838) af Emil Aarestrup 

Omfang 

 

32 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: romantik, idealisme, følelser, kærligheden, fantasi, længsel, intuition, 

musik, kunst, censur, Danmark taber Englandskrigene(1801-1814), går statsbanke-

rot(1813), mister Norge(1814), ideernes verden, fænomenernes verden, krop, sjæl, 

dualisme, monisme, besjæling, universalromantik, nyplatonisme, panteisme, nordisk 

mytologi, nationalromantik, nationalsang, folkeeventyr, dannelsestanken, dannelses-

roman, hjemme-ude-hjem, biedermeier, poetisk realisme, romantisme, det interes-

sante, dobbeltgængermotivet, eksistentialisme: spidsborgeren, æstetikeren, etikeren, 

det religiøse menneske, skrivestil, sprog, fortæller, fortællerkommentar, anafor, stro-

fe, vers, verslinje, linje, patos, lejlighedssang, underdrivelse, gendrivelse, kontrast, 

enderim, indrim, parrim, krydsrim eller fletrim, klamrerim, omsluttende rim eller 

kiastisk rim, oplyst enevælde, fornuft, Immanuel Kant, lys, rationalisme, frihed, mo-

ral, kristendom, deisme, Bibelen, klassicisme, antikken, græsk og romersk oldtid, 

klarhed, rokoko, pietisme, tidens, stedet og handlingens enhed, eksposition, knude, 

krise, vending, løsning, karakterkomedie, parodi, satire 

 

Mål: 

At eleven får kendskab til de vigtigste begreber indenfor folkeviser, oplysningstiden 

og romantiken 

At eleven kan analysere klassiske tekster fra oplysningstiden og romantikken 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Summegrupper 

CL 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

Retur til forside 

Titel 5 

 

Nyheder 

Indhold ”Perspektiver i dansk – grundbog”(2018) af Mads Rangvid og Mimi Sørensen side 

270-301 

”Jeg synes faktisk det er klamt at høre dig flashe din næstekærlighed”, 10. september 

2015, Deadline, Marie Krarup og Lisbeth Zornig Andersen 

”Flygtningepres åbner for ny kurs”, 10. september 2015, Politiken, af Carl Emil 

Arnfred, Morten Skærbæk, Jesper Thobo-Carlsen og Marchen Weel Gjertsen 

”Nordens Ungarn”, 10. september 2015, Politiken, leder 

”White Girl blive medlem af forening”(2017) fra ”White Girl 2” af Christina Hagen 

”Medina beskyldes for at udnytte flygtningesituationen”, 9. august 2016, Berlingske 

Tidende, af Ditte Maltha Mailund 

Facebookopslag om Medina, Berlingske Tidende, 8. august 2018 

”Abdel Aziz Mahmoud fik nok efter folks løgne om Medina: Du flytter ikke folks 

holdninger ved at lukke lort ud”, BT, 12. august 2016 
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Billedet af den såkaldte spyttemand, 7. september 2015 

BT, 9. september 2015, debatside, herunder ”Ja, medlidenhed er misforstået” af 

Marie Krarup og ”Nej, det er vores pligt at hjælpe” af Manu Sereen, leder, kommen-

tarspor på Twitter og tegneserie ”Statsministeren” af Carsten Graabæk 

”Flygtning sparker gravid”, Facebookopslag af en dansk lastbilchauffør, september 

2015 

”Brad Pitt og Angelina Jolie løser flygtningekrisen: Vil adoptere syriske flygtninge-

børn”, Rokokoposten.dk, 21. februar 2016 

Omfang 

 

20 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: nyhedsdækning, nyhedskredsløb, kommerciel interesse, public ser-

vice-forpligtelsen, nyhedstrekant, rubrik, underrubrik, mellemrubrik, brødtekst, fak-

taboks, billede, oplæg, speak, interview med kilder, grafik, nyhedskriterier: aktualitet, 

væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt; informerende tekster: nyhed, bag-

grundsartikel, reportage, portræt, fortællende journalistik, erfaringskilder, partskilder, 

ekspertkilder, opinionstekster: kommentar/analyse, leder, anmeldelse, læserbrev, 

kommentarspor, debatindlæg, kronik, opinionskredsløb, gatekeeping, gatewatching, 

borgerlig offentlighed: særinteresser, mediemonopoler, kommercielle hensyn, kom-

munikativt kaos, følelser og vrøvl, demokratisering af debatten, magthavere bringes 

tættere på folket, mangfoldighed, vinkling, fake news 

 

Mål:  

At eleven kan foretage en analyse af nyheder 

At eleven får kendskaber til forskellige centrale begreber omkring nyheder 

At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Summegrupper 

Klasseundervisning 

CL 

Gruppearbejde 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Argumentation 

Indhold ”Perspektiver i dansk”(2018) af Mads Rangvid og Mimi Sørensen side 115-119, 121-

124, 145-155, 157-161 

”Tale ved SID´s kongres”, 13. september 2001, af Poul Nyrup Rasmussen 

”Tale ved klimamarchen 2019”, den 25. maj 2019, af Greta Thunberg, 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-

oversaettelse/  

”Kronprins Frederiks tale ved sit bryllup med kronprinsesse Mary”, den 15. maj 

2004 

”Leonardo DiCaprios tale i FN”, den 23. september 2014 

Omfang 

 

28 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus- Kernebegreber: pointe, begrundelse, grundantagelse, postulat, appelformer: patos, 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
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punkter etos, logs; argumentationsgreb: ekspertargument, rygdækning, autoritetsargument, 

erfaringsargument, eksempler, gendrivelse, generalisering, ordvalgsargument, natur-

lighedsargument, glidebaneargument, skræmmeargument, ad hominem-argument, 

stråmandsargument, hæderlighed, vægt 

 

Mål:  

At eleven får et indgående kendskab til argumentationsanalyse 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

Analysere og vurdere tekster kommunikative betydning 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde 

CL 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 7 

 

Dansk litteraturhistorie 1960-2022 

Indhold 1960-1980 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2014) af Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup 

Bertelsen, Systime, side 164-169 

”Brug litteraturhistorien”(2014) af Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Dansklærerforenin-

gens Forlag og Systime, side 180-192 

”Litteraturens veje”(2012) af Johannes Fibiger og Gerd Lütken, Systime, side 379 

”Patienten”(1962)(kanon) fra ”Eftersøgningen og andre noveller” af Peter Seeberg  

”Det er blevet os pålagt” fra ”Konfrontation”(1963) af Klaus Rifbjerg(kanon) 

”Signalet” fra ”Drivhuset”(1965) af Anders Bodelsen 

”Tryghedsnarkomaner”(1977)(værk) af Vita Andersen(remediering og kreativ arbejdspro-

ces) 

”Iagttagelser” fra ”Hold kæft og vær smuk”(1978) af Vita Andersen 

 

”Dansk kultur i 100 år (5) – Digtere, divaer & dogmebrødre – 1960-1970”, 5. april 2020, 

Liv Thomsen 

”Dansk kultur i 100 år (6) – Digtere, divaer & dogmebrødre – 1970-1980”, 12. april 2020, 

Liv Thomsen 

”Dansk kultur i 100 år (7) – Digtere, divaer & dogmebrødre – 1980-1990”, 19. april 2022, 

Liv Thomsen 

”Deadline 2. sektion – I drifternes vold – interview med Naja Marie Aidt”, DR2, 16. marts 

2008, Jes Stein Pedersen 

 

1980-1990 

”Storbymodernisme og postmodernisme – 1980-1990” i ”Litteraturhistorien på langs og på 

tværs”(2012), Systime, p177, Barbara Kjær-Hansen, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertel-
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sen 

”NAT I ELECTRI-CITY 1979” af Michael Strunge i “Skrigerne!”(1980) 

 

1990-2000 

”Minimalistisk realisme i litteraturen”, DRKultur, 27. april 2011 

”Minimalisme|Gyldendal – Den Store Danske” af Anne Kjær og Klaus Rothstein fra den-

storedanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_5/Korte_former 

”Minimalisme – Wikipedia, den frie encyklopædi” fra da.wikipedia.org/wiki/Minimalisme 

”Minimalisme – i 1990´erne” i ”Perioder|forfatterweb” fra forfatter-

web.dk/oversigt/perioder” 

”Minimalisme” i ”danskf-minimalisme” fra danskf.wikispaces.com/minimalisme 

”Minimalisme – Helle Helle” i ”Helle Helle|forfatterweb” fra forfatter-

web.dk/oversigt/zhelle00”(uddrag) 

”Autograf – Helle Helle”, DR2, 14. marts 2009, Clement Kjærsgaard og Helle Helle 

”Film”, ”En stol for lidt” og ”Rester” fra ”Rester”(1996) af Helle Helle 

”Vandmærket”(1993)(værk) af Naja Marie Aidt 

”Radiator”(1996)(værk) af Jan Sonnergaard 

 

2000-2022 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2014), Systime, af Barbara Kjær-Hansen og 

Tinne Serup Bertelsen om dansk litteratur fra 2000-2022 

”Kalak”(2007)(uddrag) af Kim Leine 

”Giftige blomster og bær”(2009) fra ”Jeg ved ikke om den slags tanker er normale. Skils-

missedigte” af Lone Hørslev, Forlaget Hjørring 

”Korrekthedsbiblen”(2019)(uddrag) af Christina Hagen 

 

”Myggestik” i ”Jubilæum”(2016) af Lotte Kirkeby, Rosinante 

”The fall”(2017) af Martin Bigum, (60 x 70), http://www.martinbigum.dk 

“Skilsmissetegning”, 23. februar 2017 af Rasmus Sand Høyer i Jyllands-Posten 

”Englene” fra ”Vindebroen”(1968) af Jytte Borberg, Gyldendal 

”Glade Jul”(1850) af B. S. Ingemann, https://wwwdendanskesalmebogonline.dk 

”Pistol”(2016) af Anders Thaulow, DFI, Filmværkstedet 

”Kortfilmgenren”, Gyldendal.dk, 

http://analysecirkler.gyldendal.dk/analysecirkler/kompendium.html#id=kortfilm 

”Hvorfor er det ikke reality-tv, når det bliver vist på DR og TV2?”, 13. juni 2017, Stefanie 

Frid Jørgensen, mydailyspace.dk 

”Gift ved første blik udhuler ægteskabet”, 17. februar 2017, Mikael Arendt Laursen, In-

formation 

”Tidens folkesygdom skyldes ikke medierne, men vores egen ignorance”, 6. marts 2018, 

Frederikke Joy Klindt-Larsen, Berlingske 

”Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget?”, TV2 NYHEDER, 5. november 

2016  

 

Omfang 

 

28 lektioner a 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kernebegreber: 

 

1960-1980: 1960´ernes velstand, urbanisering, konfrontationsmodernisme, nyrealisme, 

http://www.martinbigum.dk/
https://wwwdendanskesalmebogonline.dk/
http://analysecirkler.gyldendal.dk/analysecirkler/kompendium.html#id=kortfilm
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fremmedgørelse, The Summer of Love, ungdomsoprøret, politisk realisme, bekendelseslit-

teratur, knækprosa 

 

 

1990-2000 - minimalisme: det enkle udtryk kan virke stærkere end det komplekse, less is 

more, rå, usminket, kortprosa, fragmenteret, brudstykker, smerte, uden på forhånd givet 

mening, ordknaphed, læsen mellem linjerne, usagthed, uklarhed, ulykke, åben slutning, 

fortættet, få adjektiver(tillægsord) og adverbier(biord), mange symboler, betydningsdannel-

sen overlades til læserens fantasi, ingen identifikation, udramatisk handling, risiko for over-

fortolkning, huller i teksten, isbjergmetoden, strømning opstået i 1960´erne i billedkunst, 

skulptur, litteratur og installationskunst, abstrakte variationer i fx geometriske figurer, 

kunstneren holder sig ude af værket, anvende få virkemidler, antydningens kunst, perso-

nerne er ofte ensomme, destruktive, følelsesforkrampede eller traumatiserede individer, 

problemer med at kommunikere, samtaler brister eller udebliver, enkel og realistisk skrive-

stil, tæt på katastrofen og sammenbruddet, antydninger, afgrunde, fremmedhed, isolation, 

manglende indsigt i sig selv, manglende central begivenhed, personerne i Helle Helles ro-

maner og noveller er vage kvinder, der passivt lader tiden gå uden aktivt at tage stilling til, 

hvad de skal med deres liv, handlingen er lidt tilfældig og akavet, svært ved at sige nej og 

tage sig selv seriøst, temaerne er død, tab og ensomhed, usikkerhed, mangelfuld kommuni-

kation, det usagte kommer utilsigtet til udtryk, underspille, minimalt udtryk, maksimal be-

tydning 

 

2000-2021: 9/11, Utøya, Brexit, klimakrise, social ulighed, #metoo, fake news, SoMe, flyg-

tig og flydende identitet, paratekst, realistisk tendens i dansk litteratur omkring årtusinde-

skiftet og frem til i dag, autofiktion, ”at tage af hovedstolen”, dobbeltkontrakten, sampling, 

readymade, performativ biografisme, politisk korrekt, ironi, absurd, centrallyrik, interakti-

onslyrik, genrehybrid, grafisk roman 

 

Mål: 

Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, 

herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, 

fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Øvelse i at holde et mundtligt oplæg for klasser 

Quizzer 

Retur til forside 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Film 

Indhold ”De levende billeders dramaturgi”(2003) bind 1 og bind 2 af Peter Harms Larsen 
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side 72-73, 91-105 

”Filmanalyse”(2008) af Peter Nyord og Ole Ravn side 13-14 

”Film – fortælling & forførelse”(2001) af Trine Breum side 9, 50, 57-58, 61, 63-

69 

”Fokus – en grundbog i film, tv og video”(2006) af Per B. Katz og Henrik Poul-

sen side 36-41 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2011) af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia 

Quist side 314-315 

”Zoom – grundbog i medier”(2011) af Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poul-

sen side 34-35, 38-46, 48-49, 52-58, 70-71 

”Taken 1”(2008) af Pierre Morel, Luc Besson og Robert Mark Kamen 

”Knæler”(2019) af Roberta Hilarius Reichhardt 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kernebegreber: forførelse, popularitet, varighed, genrer, actionfilm, gyserfilm, 

politisk thriller, komedie, melodrama, hverdagsdrama, filmens plot og story, 

fremdrift: fremdrift gennem merviden, fremdrift gennem vidensmangel, frem-

drift gennem konflikt, fremdrift gennem forhindring, fremdrift gennem kompli-

kation, dvs. psykisk blokering, fremdrift gennem gåde, fremdrift som prøve, 

fremdrift gennem tidsfrist, fremdrift gennem forventning, fremdrift som varsel, 

fremdrift gennem overraskelse, fremdrift gennem omslag, fremdrift gennem 

tilbageslag, set up, pay off, berettermodellen: anslag, præsentation, uddybning, 

point of no return, konfliktoptrapning, konfliktløsning(klimaks), udtoning, tre-

akter-modellen, plot-point-modellen: 1.akt, 2.akt, 3.akt, bølgemodellen, den cir-

kulære dramaturgi, personer: hjælpere, modstandere, indre hjælpere, indre mod-

standere, følge karakterer, kontrastfigurer, den fortrolige, mentor, norm, karakte-

rens troværdighed, aktantmodellen: subjekt, objekt, giver, modtager, hjælper, 

modstander, shot-to-shot analyse, næranalyse, genreanalyse, auteuranalyse, vir-

kemidler og stil: frame, indstilling, scene, sekvens, stil, motivafstand, ultratotalbil-

leder, totalbilleder, halvtotalbilleder, halvnær, nær, billedvinkel, optik, billedkom-

position, twoshot, det gyldne snit, trekantskomposition, dybdefokus, linjeføring, 

kælkede linjer, perspektiv, establishing shot, point of view, over-the-shoulder-

shot, også kaldet nakkeskud, kamerabevægelse: på stativ, på skinner, dolly eller 

kran, håndholdt kamera, steadycam, subjektiv kameraføring, lys: high-key-

belysning og low-key-belysning, lyd: synkron og asynkron lyd, musikkens funkti-

on: den parafraserende musik, den kontrapunktiske musik, et ledemotiv, den 

tematiske musik, subjektiv lyd, klipning: kontinuitetsklipning, montageklipning: 

etablerende og provokerende, klipningens tid og rum: elliptisk klipning, sublimi-

nal klipning, revolverklip 

Mål: 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 

At erhverve sig et indgående kendskab til filmanalysens forskellige begreber 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Summegrupper 

CL 
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Quizzer 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

Titel 9 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold ”Det moderne gennembrud” fra ”Realiteternes verden”(2001) af Johannes Fibi-

ger og John Rydahl side 5-7, 9-12, 14-19, 22-25, 28-29, 36-39, 43, 46-47, 53-54, 

59-60, 70-72, 81 

”Irene Holm” i ”Under Åget”(1890)(kanon) af Herman Bang 

”Fru Marie Grubbe”(1876) af J. P. Jacobsen, 1. kapitel 

”Nådsensbrød” i ”Fra hytterne”(1887)(kanon) af Henrik Pontoppidan 

”Engelske socialister”(1871) af Holger Drachmann 

”Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral – 1880-1890”, DR2, 29. april 

2007, Liv Thomsen 

”1800-tallet på vrangen (6) – Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner – 1864-

1880”, 22. april 2007, Liv Thomsen og Carsten Landbo-Sørensen 

”Øgendahl og de store forfattere - Sæson 1 – Herman Bang (5)”, DR1, 6. juni 

2018, Mick Øgendahl og Thomas Ais Christensen  

”Øgendahl og de store forfattere – Sæson 2 – Henrik Pontoppidan (2)”, DR1, 3. 

september 2019, Mick Øgendahl og Thomas Ais Christensen 

 

 

Omfang 

 

 34 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber: Georg Brandes: ”det, at en litteratur lever, viser sig i, at den sæt-

ter problemer under debat”, Georg Brandes er kritisk imod kirken og religion, 

opfattelsen af manden og kvinden, ægteskabet, ejendomsforholdene og sam-

fundsforholdene, kommunisme: brugsværdi, bytteværdi, merværdi, fremmedgø-

relse, Marx er kritisk imod religion: opium for folket, Pariserkommunen, Louis 

Pio, Martin Andersen Nexø, provisorietiden, naturalisme: biologisk arv og socialt 

miljø, Darwin, Comte, positivisme, drifter: lyst og aggressioner, determinisme, 

den frie vilje, Nietzsche: Gud er død, viljen til magt, nihilisme, herremoral, sla-

vemoral, overmenneske, impressionisme: indtryk, malerkunst, farver, virkelig-

hedstro, lys, Herman Bang: journalist og forfatter, scenisk, filmisk, øjebliksbille-

de, flimrende, springende handling, tilbagetrukken fortæller, ingen psykologise-

ring, få, væsentlige detaljer, showing not telling, meget lidt indre monolog, kvin-

dens frigørelse, sædelighedsfejden: handskemoralen, Dansk Kvindesamfund, 

Bjørnstjerne Bjørnson, Georg Brandes 

 

Mål: 

Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
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Analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

CL 

Summegrupper 

Gruppearbejde 

Quizzer 

Retur til forside 

 

Titel 10 

 

Ekspressionisme 

Indhold ”Ekspressionisme” i ”Litteraturens veje”(1996) af Johannes Fibiger og Gerd 

Lütken side 259 og 425 

”Ekspressionisme” fra 

fagweb.vuckolding.dk/ah/Dansk/litteraturhistorisk_oversigt%20ny.htm 

”Ekspressionisme” fra ”Ekspressionismen” af journalist Tore Daa Funder, iBu-

reauet/Dagbladet Information, 2007 i 

http://faktalink.dk/titelliste/eksp./eksphele 

”Fribytter” fra ”Fribytterdrømme”(1920)(kanon) af Tom Kristensen 

”Det blomstrende slagsmål” fra ”Fribytterdrømme”(1920)(kanon) af Tom Kri-

stensen 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2013) af Barbara Kjær-Hansen og 

Tinne Serup Bertelsen side 122-126 

”Reklameskibet”(1923) fra ”Jomfru Gloriant” af Otte Gelsted dedikeret til Hans 

Rudolf Kirk 

”Aarhundredet”(1918) fra ”Asfaltens sange” af Emil Bønnelycke 

 

 

Omfang 

 

 8 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber:  

Ekpressionisme: udtryk, indre, subjektiv, ingen mening eller helhed, splittelse, 

æstetik, lyrik, farver, kontraster, voldsomt, ekstremt, eksotisk, fremmedartet, 

fribytter, den kunstneriske skabelsesproces, leg med meningsløse ordlyde, avant-

garde, det hæslige og banale 

 

Futurisme: nutid, fremtid, krig, begejstring, skingert, storby, glad nihilisme, virke-

lighedsflugt, vitalitet, vildskab, tempo, teknologi, opfindelser, flyvemaskiner, be-

syngelser, intuition, optimisme, pessimisme, fanfare, bevægelser, dynamik, pane-

gyrisk, besværgelse, katalogstil, sammenligning, oxymoron, paradoks, verbalisme, 

redundans, hyperbel, figur, anafor, apostrofe, besjæling og antitese 

 

Mål:  

At eleven får et indgående kendskab til den litterære ekspressionisme i Tom Kri-

stensens lyrik 

http://faktalink.dk/titelliste/eksp./eksphele
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At eleven får kendskab til futurismen hos Emil Bønnelycke 

At eleven får en viden om dansk litteraturhistorie i 1920´erne 

Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Øvelse i forskellige strategier til at analysere tekster 

Summegrupper 

Gruppearbejde 

Dokumentarfilm 

Retur til forside 

 

Titel 11 

 

Billedsprog og lyrik, herunder norsk og svensk 

Indhold ”Textanalyse.dk”(2005) af Jørn Ingemann Knudsen side 80-81, 94, 102, 105-109, 

123-124 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2011) af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia 

Quist side 132-133 

”Tekstanalyse og litterær metode”(2010) af Thomas Thurah side 112-117 

37 små øvelser til billedsprog 

”Og til sidst”(1984) fra ”Direkte” af Marianne Larsen 

”Regnmåleren”(1943) fra ”Grønne digte” af Ole Sarvig 

 

”Landet som icke är”(1922) af Edith Södergran 

”STORBY-NATT”(1925) af Rudolf Nilsen fra ”På stengrunn” 

”TRAPPAN”(1929) af Artur Lundkvist fra ”Naket liv” 

”Bomull”(1930) af Harry Martinsson 

”Her og hisset”(1934) af Arnulf Øverland fra ”Riket er ditt” 

Omfang 

 

 12 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber: metafor, sammenligning, metonymi, besjæling, personifikation, 

symbol, strofe, verslinje, bogstavrim, herunder konsonantrim/allitteration og 

vokalrim/assonans, enderim, indrim, parrim, krydsrim eller fletrim og klamrerim, 

omsluttende rim eller kiastisk rim. 

 

Mål: 

At eleven får sproglig bevidsthed 

At eleven kan skelne mellem forskellige former for billedsprog 

At eleven får genrebevidsthed 

At eleven opøver evne til at læse og forstå lyrik 

At eleven får kompetence til at analysere og fortolke et digt 

At eleven bliver i stand til at sætte digte ind i en litteraturhistorisk sammenhæng 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Elevoplæg 

CL 

Klasseundervisning 

Gruppeoplæg 

Summegrupper 
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Retur til forside 

 

Titel 12 

 

Reality-tv 

Indhold ”SE MIG! – Reality-tv i samfundsfag og dansk”(2018), Columbus, Lone Marek 

og Morten Hansen Thorndal side 10-15, 71-108 

”Paradise Hotel 2021 Finale Sæson 18|David smider kuglen, YouTube 16. de-

cember 2021 

”Paul Potts stuns the judges singing Nessun Dorma|YouTube, Britain go talent, 

17. marts 2017 

“Gift ved første blik – Når festen bliver hverdag”, 16. september 2021, DR  

Omfang 

 

 11 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber: reality-tv: blanding af fakta og fiktion, blanding af det private og 

det offentlige, blanding af underholdning og information, blanding af passiv og 

aktiv seerdeltagelse, reality-dokumentar: en gruppe mennesker, en lokalitet eller 

et specifikt tema, reality-magasin, reality-gameshow: socialt spil eller selvstændige 

konkurrenceprægede præstationer, public service, forskellen på reality og doku-

mentar, informere, oplyse, afsløre, provokere, underholde, fakta- og fiktionsko-

der: POV, billedudsnit, perspektiv, klipning: kontinuitetsklipning, montageklip-

ning, den beskrivende klipning, provokerende klipning, krydsklipning, lys, lyd: 

synkron tale, synkron musik, reality-gameshow og eventyr: social opstigning, den 

kloge narrer den mindre kloge, grim ælling til smuk svane, forvandlingsmotiv, 

rivaliseringsmotiv, kannibalismemotiv, individets udvikling, sociale ønskedrøm-

me, overgangsfaser, kontraktmodellen: hjemme-ude-hjem, kontrakt, kontrakt-

brud, uderum, genetablering af kontrakt, aktantmodellen: subjekt, objekt, mod-

stander, hjælper, giver, modtager, projektakse, kommunikationsakse, konfliktak-

se, sommerfuglemodel: grundlæggende modsætninger, kosmos, ikke-kosmos, 

kaos, ikke-kaos, quests i rollespil – kontraktmodellens uderum, individorienteret 

gameshow, gruppeorienteret gameshow, realityens rolleliste: naboens datter, den 

flotte fyr, den homoseksuelle, den kedelige, stjernen, klovnen, førstegenerations-

gameshow, andengenerationsgameshow: mindre reality, dvs. mindre virkelighed 

til fordel for mere gameshow, det sociale eksperiment er nedtonet til fordel for 

underholdning, tydeligere programstyring, kausal narrativ struktur, additiv narra-

tiv struktur, fremdrift, confessionroom, frontstage, backstage, deep backstage, 

syncs, sound bites, suspense, surprise, set up, pay off, berettermodel: anslag, 

præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks, udto-

ning, product placement, sproghandlinger: informerende, regulerende, følelses- 

og holdningsudtrykkende eller selvfremstillende, rituelle, samtalestrukturerende, 

diskursanalyse: nodalpunkt, ækvivalentskæde, flydende betegnere, antagonismer, 

hegemoni, modalitet, hatespeech, negativ diskurs, de 7 dødssynder: superbia 

(hovmod), avaritia (gerrighed), luxuria (utugt), invidia (misundelse), gula (fråseri), 

ira (vrede), acedia (dovenskab) 

 

Mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 
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medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

CL 

Gruppearbejde 

Øvelse i at holde mundtlige oplæg 

Summegrupper 

Quizzer 

Retur til forside 

 

Titel 13 

 

Diskursanalyse 

 

Indhold ”Diskursanalyse i dansk – Sprog, magt og identitet”(2014), Dansklærerforenin-

gens forlag og Systime, Anne Bornerup Græsborg og Mette Møller Jørgensen, 

side 8-18, 22-33, 36-41  

Omfang 

 

8 lektioner a 45 minutter  

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber: nodalpunkt, denotation, konnotation, ækvivalenskæde, flydende 

betegnere, hegemonisk diskurs, moddiskurs, antagonistisk diskurs, fire antago-

nismepar: ude-inde, oppe-nede, før-efter, højre-venstre, dialektisk forhold 

 

Mål: 

At eleven opnår basal kendskab til diskursanalyse 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Summegruper 

CL 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Retur til forside 

 

Titel 14 

 

Podcast 

Indhold ”Podcast”(2020), Dansklærerforeningens forlag, Mimi Olsen, Martin Houlind og 

Dorte Palle, side 11-29, 31-32, 34-36, 38-39, 41, 43-44, 47-53, 55-61, 63-73 

Omfang 

 

12 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kernebegreber: independent, pull-medie, push-medie, IPod, broadcasting, større 

kompleksitet, passion, intim, personlig, onlinefællesskab, genre: modtagerens 

følelsesmæssige reaktion, format: afsenderens intention med podcasten, snakke-

podcast: en person deler sin idé eller holdning, en person stiller spørgsmål – en 

anden svarer, samtale mellem to eller flere personer, storytelling-podcast: pod-

castdrama, podcastdokumentar, genremix, episodefortælling, føljeton-fortælling, 

flere fortællinger, podcastens indflydelse på andre medier, deltagende dokumen-

tar, autenticitetsmarkører, mockumentary, punchline, demokrati på podcast: let-

tere tilgængeligt, et gratis gode eller en billig handelsvare, individuelle behov og 

lyster, mediebrugerne kan selv producere og distribuere, demokratisering af me-

dierne, udvanding af mediernes rolle i samfundet, ekkokammer, den fjerde 

statsmagt, Statsradiofonien, Radio Mercur, DR, lokale radiostationer, Ra-

dio24syv, lydmedie, stemmer, speaks, fri tale, artikulation, styrke, pauser, musik, 
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signaturmusik, skillere, underlægningsmusik, incidentalmusik, lyde, reallyden 

markerer flashbacks og flashforwards, reallyden skaber identifikation, reallyden 

hjælper med at forstå historien, redigering, podcasten forekommer uredigeret, 

redigeringen skaber flow, redigeringen er tydelig, podcastens dramaturgi, serie-

dramaturgi, episodedramaturgi, fremdriftskomponenter, bølgemodellen, beret-

termodellen, aktantmodellen: subjekt, objekt, hjælper, modstander, giver, modta-

ger, dobbeltdramaturgi: når flashbacks og nutid blandes sammen, konflikt, setup, 

payoff, vidensfald som fremdriftskomponent: når både hovedpersonen og lytte-

ren mangler viden, når lytteren ved mere end hovedpersonen, når hovedperso-

nen ved mere end lytteren, varsler, ydre og indre forhindringer, initialfremdrift, 

cliffhangeren, fortælleforhold i podcast: fortælleren, synsvinkel, jeg-fortæller, 

tredjepersonsfortæller, den alvidende fortæller, indre og ydre synsvinkel, medsyn, 

bagudsyn, beretning, beskrivelse, kommentar, replik, sproghandlinger: reguleren-

de, selvfremstillende, informerende, sproglig variation, talesprog, speaks, tavs-

hed, konversationsanalyse, det retoriske pentagram: afsender, modtager, emne, 

omstændigheder, sprog, intentionen med podcasten, værten er afsender, produ-

centen er afsender, PR-afdelingen er afsender, fortolkning, vurdering, perspekti-

vering 

 

Mål: 

At eleven opnår basal kendskab til podcast 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Summegrupper 

CL 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Retur til forside 

 

Titel 15 

 

 

Indhold  

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


