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Rudolf Steiner skolen i Aarhus 

 

Omfang Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

30 timer 

 

 

Det skabende sprog: 

Verden skaber sprog, 

og sproget skaber 

verden. 

 

 

Skriveværksted på 

baggrund af 

forløbets tema. 

 

Læsning, skrivning og 

analyse af haiku, 

cinquain, tanka og 

sonet. 

 

Der spilles forskellige 

spil og ordlege, der 

reciteres, og der 

arbejdes med 

grammatik efter 

behov. 

Evnen til at udtrykke 

sig sammen-

hængende og 

forholdsvis flydende 

og med en relativ høj 

grad af grammatisk 

korrekthed i det 

skriftlige. 

 

Forståelse og 

anvendelse af 

grundlæggende 

poetiske og metriske 

virkemidler.  

 

Læsning, forståelse 

og analyse af digte, 

hvor der er krav til 

formen, samt hvilken 

indflydelse dette 

fænomen har på 

sproget og indholdet. 

20 timer 

 

 

 

 

 

 

Origins of English 

 

English as a lingua 

franca 

Læsning af værker 

fra forskellige 

tidsperioder, som 

repræsenterer både 

udviklingen i sproget 

og udviklingen i 

litteraturen. 

 

Gennemgang af den 

basale engelske 

grammatik fra 

morfemer til 

sætninger. 

 

Diskussioner omkring 

udviklinger i sproget. 

 

Historisk overblik. 

 

Forståelse for 

forskellen mellem 

britisk engelsk og 

amerikansk engelsk. 

 

Forståelse for det 

engelske sprogs 

opbygning og 

grammatik. 

 

Anvendelse af det 

engelske sprog og 

dets varianter. 
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Grammatik- og 

ordlege 

Kritisk tilgang til 

sprogbrug. 

 

Ord- og 

sætningsanalyse. 
25 timer 

 

 

N.H. Kleinbaum, Dead 

Poets Society, Bantam 

Books (1989) 

 

 

 

 

 

Læsning og diskussion 

af romanen og filmen 

– fokus på carpe 

diem, tradition vs. 

innovation, 

romantisme vs 

realisme 
 

Bearbejdelse af 

centrale værker og 

forfattere inden for 

den engelske 

romantiske periode 

og den tilsvarende 

amerikanske 

bevægelse.  
 

Fokus på litterære 

virkemidler og det 

skabende i sproget. 

Kendskab til den 

engelske og 

amerikanske 

romantiske periode 

samt dets forfattere. 

 

Evnen til at finde, 

analysere og 

anvende litterære 

virkemidler. 

 

Filmanalyse og 

fortolkning. 

 

Forståelse af en 

historisk 

litteraturperiode og 

perspektivering til 

nutiden. 

 

Kendskab til 

forskellige 

engelsksprogede 

kultur og samfund set 

i forhold til egen kultur 

– fokus på det 

amerikanske, det 

engelske og det 

danske skolesystem. 

 

Forståelse og 

anvendelse af 

grundlæggende 

poetiske og metriske 

virkemidler.  
 

Træning af udtale, 

ordforråd og idiomer. 
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