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 Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni 2019 

Institution Horsens HF og VUC    

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A  

Lærer(e) Maja Suralski, Kirsten Garney og Anders N. Christensen 

Hold VH_2c170852XPV 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion, grammatik, fejltyper og portræt  

Titel 2 Sprogforløb: Retorik og mundtlig formidling (selvvalgt værklæsning) 

Titel 3 Eventyrlige fortællinger – med fokus på litterær analyse 

Titel 4 Samtalens kunst og minimalisme (inkl. værklæsning) 

Titel 5 Folkeviser – med fokus på litterær analyse                                                                                                                  

Titel 6 Litteraturforløb: Ludvig Holberg og oplysningstiden  

Titel 7 Tekstanalyse med bl.a. fokus på ’Det moderne gennembrud’ (inkl. værklæsning & 

DHO)  

Titel 8 Dokumentarfilm 

Titel 9 Michael Strunge-forløb 

Titel 10 Avisjournalistik 

Titel 11 Argumentationsanalyse 

Titel 12 Romantikken 

Titel 13 Fagpakkeværker: Dokumentarfilmanalyser 

Titel 14 Kanonforfattere 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktionsforløb inkl. grammatik og sprogrigtighed og portræt  

Indhold Digtbogen af Susan Mose, side: 34-42 

Dansk i grundforløbet af Kate Ravn og Ole Ravn  

Diverse materiale fra sproget.dk – herunder også kommatering  

Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisterne introduceres til dansk A (bekendtgørelsen) 

Arbejder med ordklasser på baggrund af lyrik 

Arbejder med grammatik – herunder kommatering, r-drops, pronomener, 

ad/af, Nogen/nogle, sammensatte substantiver  

 

Foretage et interview og skrive et portræt  

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Lærerstyret oplæg. 

Pararbejde og individuelt arbejde   

Skrive et portræt  
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Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Retorik og mundtlig formidling  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

 Side 55-57 fra bogen ”Præsentation & formidling” af Mette Hald 

 Side 31-40 + 80-84 fra bogen ”Sprog og tale – mundtlighed i dansk” af 
Jimmy Z. Hagen  

 Ark om talens fem forarbejdningsfaser 

 Ark m/ Ciceros pentagram 

 Ark om retoriske former  

 Johanne S. Nielsen 1. maj tale (video) 

 Dansk Folkeparti. (valgvideo 2018) 

 Liberal Alliance. (valgvideo 2018) 

 Ciceros Pentagram 

 www.gymdansk.dk 

 En del små klip fra detektor (om tricks og tale) 

 Klip af Martin Luther Kings tale  

 Ulla Dahlerups tale på DF landsmøde (Politiken 2003) 

 Indledning til Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget 2010 

 Klip m/ Lars Løkke Rasmussen v/ Venstres landsmøde 2010. 

 Klip m/ ekspert i kropssprog Jacob de Lichtenberg  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Forløb om mundtlighed og retorik. At kunne fremlægge stof for flere tilhørere. De 

tre taleformer: lejlighedstalen, informationstalen og den politiske tale + de tre appel-

former: patos, etos og logos.  

Der er arbejdet med Ciceros kommunikationspentagram og de fem forarbejdnings-

faser: inventio, dispositio, elocutio, memorie og actio. 

 

Kursisterne er introduceret for stilistiske virkemidler i form af troper og figurer.  

Kursisterne har trænet analyse af taler; både skriftlige såvel som mundtlige – at 

kunne forholde sig reflekteret og kritisk til taler og mundtlige præsentationer.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Lærerstyret undervisning, par- og gruppearbejde. Cooperative learning i form af 

”quiz og lær”. Mundtlig formidling, hvor kursisterne har afholdt en tale foran deres 

klassekammerater. Skriftlig aflevering. 

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

 

Titel 3 

 

Eventyrlige fortællinger   

Indhold  

Vibeke Blaksteen: ”Eventyr i dansk” siderne 1-14  

Den lille Rødhætte (anonym/brdr. Grimm)  

Esben Askerager (anonym) 

Klods-Hans (H.C. Andersen)  

Kronvildt af Charlotte Weitze 

2 x klip (systime) med Charlotte Weitze 

Ringen af Karen Blixen  

Diverse sider fra Håndbog til dansk (HTD) om tekstanalyse (herunder fortæller, 

fremstillingsform, personkarakteristik, miljøkarakteristik, tema og motiv) 

Desuden aktantmodellen  

Artikel fra Videnskab.dk ”derfor ser vi Paradis Hotel” fra den 24. februar 2009 

De røde sko af Charlotte Weitze 

De røde sko af H.C. Andersen  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fo-

kuspunkter 

 

 

 At kursisterne oparbejder kendskab til folkeeventyr, kunsteventyr og moderne 

eventyr samt at kunne gøre rede for forskelle og ligheder mellem disse.  

 Herudover skal kursisterne arbejde med danskfagets grundlæggende analytiske 

metode herunder at kunne arbejde med komposition, fortæller, fortællemåde 

person- og miljøkarakteristik samt tema og perspektivering.  

 At få forståelse for psykoanalysen som metode samt at anvende denne i arbej-

det med fx folkeeventyr. 

 At kursisterne opnår kendskab til strukturalistisk tekstarbejde – særligt aktant-

modellen.  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Læreroplæg, grupper- og pararbejde, højtlæsning i fællesskab. Individuelt arbejde 
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Brug af PowerPoint. Skriftlig aflevering (eventyr)  

Youtube-klip  

 

Retur til forside 

 

 

 

Retur til forside 

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

 

Titel 4 

 

Samtalens kunst og minimalisme (inkl. værklæsning) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

 Samtale og regler for sproglig opførsel (s. 83-84 fra begreb om dansk) 

 Jann Scheuer: sproghandlinger s. 41-48 + s 53-55 

 Nicoline Werdelin: Laura & Nugga (tegneserie) 

 Oversigtark med fokus på blandt andet undertekst mm 

 Skriftlig eksamenssæt om samtale 

 ”Rester” af Helle Helle (værklæsning) 

 Interview med Helle Helle fra DR2 

 Faglige forbindelser i dansk: ”replikker og samtale” (2 sider) 

 Uddrag fra novellen ”Et dejligt sted” af Kjell Askildsen  

 Anmeldelse af Helle Helles ”Rester” fra Information 1998  

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fo-

kuspunkter 

 

At lære om sproghandlinger og samarbejds- og høflighedsprincippet, facework og 

undertekst. Hvordan virker kommunikation og hvilke strategier benytter mennesker 

sig af i samtaler med hinanden – både i virkeligheden og i litteraturen.  

 

Fokus på læsning af minimalistiske tekster, hvor begreber som undertekst, høflig-

heds- og samarbejdsprincip, facework og isbjergsteknik blev anvendt i analyserne.  

 

 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

 

Lærerstyret oplæg, gruppearbejde + opsamling i plenum. PowerPoint. 

Skriftlig aflevering af ”det analyserende oplæg” om samtaler i litteraturen (med fokus 

på undertekst) 
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Titel 5 

 

Middelalderen: folkeviser  

Indhold  

Litteraturens Veje: baggrundsstof om folkeviser; (trylleviser og ridderviser)  

Ebbe Skammelsøn  

Youtube-klip m/ Ebbe Skammelsøn  

Elverskud  

1 sang af det danske band ”sorten muld” 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fokus-

punkter 

 

At kursisterne opnår forståelse for folkevisen som mundtig overleveret genre 

fra Middelalderen 

Tekstanalyse 

Litteraturhistorisk bevidsthed  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Læreroplæg, grupper- og pararbejde, højtlæsning i fællesskab. Individuelt ar-

bejde 

Brug af PowerPoint.  

Youtube-klip  

 

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

 

Titel 6 

 

Ludvig Holberg og oplysningstiden  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

LV: 108-120 

Ludvig Holberg epistel 89 (1748) 

Ludvig Holberg epistel 395 (1749) 

Ludvig Holberg: uddrag af Niels Klims underjordiske rejse (1741) 

En del af en tegneserie af Scherfig – Land & Folk 1956 

Adl.dk (Arkiv for dansk litteratur – website) 

Thomas Bredsdorff: Oplysningen (2004) s. 24-25 + s. 48-49 

Dennis Meyerhof Brink: Et angreb på oplysningstanken. Artikel fra Weekend-

avisen den 20. februar 2015 

Filmen ”En kongelig affære”  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

At opøve evnen til at læse og forstå en tekst i en historisk, kulturel, sproglig 

sammenhæng forskellig fra ens egen. 

At blive i stand til at sætte en given tekst i relation til en bestemt tids grundfore-

stillinger, samfundsmæssige, religiøse og filosofiske. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde.  Fælles højtlæsning.  

Små skriveøvelser – med fokus på introduktion til et emne. 
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Titel 7 

 

Det moderne gennembrud (inkl. Værklæsning 2) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 
Længere uddrag fra Litteraturens Veje  
Uddrag fra ’Med Tiden’  
 
Det moderne gennembrud 
3 siders baggrundsstof om ”kvindernes stilling” 
En enkelt side om Sædelighedsfejden  
Bang, Herman: ”Frøkenen” (1883) 
Uddrag af ”Forraadt” af Amalie Skram (1892) 

Amalie Skram: Constance Ring + uddrag af Forraadt 
Lønningsdag af Martin Andersen Nexø 
Holger Drachmannn ”Engelske socialister”  
Henrik Pontoppidan: Ane-Mette + En stor dag + Naadsensbrød (1887) 
Henrik Ibsen ”Et dukkehjem” (værklæsning) 
Forskellige malerier fra tiden omkring DHO 
 
Andre tekster 
Rifbjerg, Leif: ”Livet i badeværelset” (1960) 
Hansen, Martin A.: ”Agerhønen”. (1947) 
Seeberg, Peter: Braget (1968) 
Kristensen, Tom: ”Det blomstrende slagsmål”. (1920) 
 
 
 

 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 At forstå det skifte der sker i litteraturen omkring 1870 – og som for alvor 

sættes i gang af Georg Brandes’ forelæsninger i 1871 

 At kunne analysere og forstå tekster i relation til de tanker og strømninger 

der dominerede tiden omkring 1870-1890  

 at oparbejde kendskab til nogle af tidens store litterære skikkelser 

 At forstå – i store træk – de tanker og ideer der udklækkedes i slutningen 

af det 19. århundrede og som danner fundamentet for den litteratur der 

følger efter.  
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 At opkvalificere kursisternes tekstanalytiske færdigheder   

 Arbejde med remediering  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Klasseundervisning, PowerPoint, kursistoplæg samt kursistpræsentation ved brug 

af PowerPoint, screncast o matic og moviemaker. Stor medie aflevering. 

Analysearbejde og fremlæggelser. Formidlingsopgave  

DHO (dansk-historie-opgave)  

 

 

 

 
 
 
Titel 8 

 

Dokumentarfilm (værklæsning 3) 

Indhold Om dokumentarfilm  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224 og https://hbdansk.sy-

stime.dk/index.php?id=228  

Uddrag af Til Tasterne, øvelse i at skrive om fakta- og fiktionskoder i anslaget til 

dokumentaren om Blekingegadebanden af Anders Riis-Hansen, 2009 

Klip fra dokumentaren Naturens Uorden af Christian Sønderby Jepsen, 2015 

Anslaget fra Blodets Bånd af Christian Sønderby Jepsen, Pernille Bervald Jørgen-

sen, 2013. 

Uddrag af Armadillo, 2010, instr. Janus Metz som eksempel på den observerende 

dokumentar 

Testamentet af Christian Sønderby Jepsen, 2011, (værklæsning). 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner á 55 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Fakta- og fiktionskoder, dokumentarfilmstyper, filmiske virkemidler, det at skrive 

analyserende artikel om dokumentarfilm 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

  

 

Retur til forside 

 
 
 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228
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Titel 9 

 

Michael Strunge-forløb (værklæsning 4) 

Indhold Fra Livets hastighed, 1978: Titeldigtet og ’Vær min kamæleon’ 

Fra SKRIGERNE: ’REBEL’, 1982 

Fra Vi Folder Drømmens Faner ud, 1981: ’Plasticsolen’, ’Natmaskinen’ 

Fra Ud af natten: ’Befrugtning, 1982. 

Fra Verdenssøn: ’Mit digt’, 1985. 

https://www.dr.dk/skole/dansk/michael-strunge-1958-1986 

 

Væbnet med ord og vinger, dokumentarfilm af Torben Skjødt Jensen, 2018 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 10 lektioner á 55 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Digtanalyse: digtets ydre og indre komposition, ordvalg, ordklasser, sætningsop-

bygning, stemmen i digtet, billedsprog, temaer og holdning.  

Om den poetiske dokumentar, fakta- og fiktionskoder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

  

 

https://www.dr.dk/skole/dansk/michael-strunge-1958-1986
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Retur til forside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel 10 

 

Nyhedsartikler 

Indhold Fra Ryd Forsiden af Henning Olsson og Henrik Poulsen: Om nyhedsformidling, 

nyhedskriterierne, avistyper mm. 

Fra Håndbog til Dansk af Ole Schultz: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218  

Dokumentar om de russiske ’troldefabrikker’: 

https://www.dr.dk/tv/se/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-

rusland/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland-2/loegnefabrikken-de-falske-

nyheder-fra-rusland  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 10 lektioner á 55 minutter. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Om avistyper, stofområder, kilder, vinkling, framing, avisens genrer og meningsjour-

nalistik 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

  

 

Retur til forside 

 
 
 
 
 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://www.dr.dk/tv/se/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland-2/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland
https://www.dr.dk/tv/se/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland-2/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland
https://www.dr.dk/tv/se/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland-2/loegnefabrikken-de-falske-nyheder-fra-rusland
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Titel 11 

 

Argumentationsanalyse  

Indhold Fra Grundbog i retorik: https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=129 kap.5, 

8 og 9 

Om Toulmins udvidede argumentationsmodel https://www.you-

tube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M  

 

Lærerproducerede slides om argumentationsteori 

Eufemismer, af Peter Nicolai Gudme Christensen,15. mar. 2017, Euroman 

8 eksempler på at framing virker, af Gry Inger Reiter, https://bu-

reaubiz.dk/klumme/8-eksempler-paa-framing-virker/  

Kasper Fogh: Løkke er kongen af new-speak, 6. oktober 2016 kl. 11:43 

https://www.altinget.dk/artikel/kasper-fogh-loekke-er-kongen-af-new-speak  

Det pure ordspin: Newspeak og nazi-sprog, af Lasse Højsgaard https://journali-

sten.dk/det-pure-ordspin-newspeak-og-nazi-sprog  

Hvad er forskellen på at være 'arbejdsløs' og 'jobsøgende'? Find din framing af 

Christoffer Riis, 3. september 2014  

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-forskellen-paa-at-vaere-

arbjedsloes-og-jobsoegende     

 

Katrine Winkel Holm: Jeg anklager feminismen, Berlingske Tidende, 26. september 

2010. 

Steffen Videbæk Fredsgaard: Facebookopslag, 11. februar 2016. 

https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=129
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M
https://bureaubiz.dk/klumme/8-eksempler-paa-framing-virker/
https://bureaubiz.dk/klumme/8-eksempler-paa-framing-virker/
https://www.altinget.dk/artikel/kasper-fogh-loekke-er-kongen-af-new-speak
https://journalisten.dk/det-pure-ordspin-newspeak-og-nazi-sprog
https://journalisten.dk/det-pure-ordspin-newspeak-og-nazi-sprog
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-forskellen-paa-at-vaere-arbjedsloes-og-jobsoegende
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-forskellen-paa-at-vaere-arbjedsloes-og-jobsoegende


 

Side 14 af 17 

Lea Christensen: Organdonation: Min krop tilhører mine pårørende, Politiken.dk, 

16. oktober 2016. 

Ole Bornedal: Liktorernes tyranni, Weekendavisen, 16.11.2017 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner a 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Toulmins udvidede argumentationsteori, shitstorme og krisekommunikationsteori, 

newspeak og framing og forskellen på de to, skriftlige øvelser i fremstilling af argu-

mentationsanalyse  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Gruppefremlæggelser af udvalgte artikler med fokus på framing og kommunikati-

onsanalyse. 

 

 

 
 
 
 
Titel 12 

 

Romantikken  

Indhold Fra Litteraturhistorien på langs og på tværs: https://litthist.systime.dk/index.php?id=124 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=161 https://litthist.sy-

stime.dk/index.php?id=157 https://litthist.systime.dk/index.php?id=158  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=159 https://litthist.sy-

stime.dk/index.php?id=162 https://litthist.systime.dk/index.php?id=164  

 

Slides med Guldaldermalerier af bl.a. Købke, Eckersberg, Caspar Friedrich mfl. 

 

Schack Staffeldt: ’Indvielsen’, 1802 

Oehlenschläger: Uddrag af ’Guldhornene’, 1804, ’Der er et yndigt land’, 1819 

Grundtvig: Uddrag af ’Langt højere bjerge’, 1824 

H.C. Andersen: ’Klokken’, 1845, ’I Danmark er jeg født’, 1850. 

Thomasine Gyllembourg: ’Den lille Karen’, 1825. 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

Særlige fo-

kuspunkter 

Om perioden og dens underperioder: Universalromantikken, Nyplatonismen, Natio-

nalromantikken, Biedermeier og Poetisk Realisme og hvad der adskiller de forskellige 

faser af Romantikken. 

Vi har arbejdet med digtanalyse, fortællertyper og kendetegn for perioden. 

 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/index.php?id=157
https://litthist.systime.dk/index.php?id=157
https://litthist.systime.dk/index.php?id=158
https://litthist.systime.dk/index.php?id=159
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164
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Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Gruppearbejde og klasseundervisning. Individuelt arbejde med fokusspørgsmål til de 

litteraturhistoriske afsnit om perioden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel 14 

 

Fagpakkeværker 

Indhold 
Dokumentarfilm: 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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itel 13 

 

Kanonforfattere  

Indhold Materiale fra Aarhus Teater om Kongens Fald  af Johannes V.Jensen, 1901 

Uddrag af Kongens Fald (om Kong Kristian d.2.s sejltur frem og tilbage over Lil-

lebælt). 

Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/oversigt/zjvjensen00  

Epoke: https://www.e-poke.dk/jensen.php  

Den Store Danske: http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Littera-
tur/Dansk_litteratur/1900-14/  

Litteratursiden: https://litteratursiden.dk/forfattere/johannes-v-jensen  

Johannes V. Jensen Museet: http://jensenmuseet.dk/  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  

 

Særlige fokus-

punkter 

Om Johannes V. Jensen og hans forfatterskab og baggrunden for Kongens 

Fald’s status som kanonværk. 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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