
STUDIEPLAN  

DANSK 

 

Rudolf Steiner-Skolen: HF 2019-21 

 

EMNE OG 

OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER 

 

Titlen 

Omfang: 

133 

klokketimer 

 

 

1. og 2. semester 

 

Litteraturforløb 1 

”Eksistentialisme” i noveller 

 

Uv-tid 30 timer 

Fordyb.tid 10 timer 

Ca. 150 ns. 

 

Tre-ugers hovedfagsperiode 

med fokus på novellegenren 

og analysemetoder. 

 

Pensum: 

Franz Kafka:  

Foran Loven 

Edgar A. Poe:  

Det ovale portræt / Fyrtårnet 

Peter Seeberg:  

Hullet 

Christina Hagen:  

Sambo 

Svend Åge Madsen: 

Dommeren 

Søren Kierkegaard: 

Frygt og Bæven (uddrag) 

Per Højholt:  

Skabningens Suk 

Johannes V. Jensen:  

Paa Memphis Station 

Peter Høeg: (værk) 

Medlidenhed med børnene i 

Vaden By 

Harold Bloom: 

Hvordan man skal læse og 

hvorfor 

Film af Ang Lee: 

Life of Pi 

 

LITTERATURFORLØB 2  

 

Parzival – et middelalderepos 

 

Uv-tid 30 timer 

Fordyb.tid 15 timer 

 

Pensum: 

Wolfram von Eschenbach: 

Parzival 

 

Litteraturforløb 1 foregriber nogle 

tematikker om tro og eksistens, som 

litteraturforløb 2 går i dybden med. 

 

Målet med forløbet er dels at 

forbedre elevernes læseevner, 

skærpe deres koncentration og 

fokus i relation til tekster (vilje), give 

dem kendskab til forskellige litterære 

analyseteorier – biografisk, nykritisk, 

reception, queer, postfeminisme og 

postkolonialisme. Formålet er også at 

eleverne stifter bekendtskab med et 

batteri af gode forfattere, som de 

kan måle og veje mod hinanden og 

sig selv. 

 

Eleverne skal være i stand til at 

anvende den nykritiske analyse og 

receptionsanalyse. 

 

Den gennemgående behandling af 

teksterne udmønter sig i en 

aflevering, hvor eleven skal vise 

skriftlige evner til klart at formidle 

analyser og begrunde komparative 

fortolkningsmetoder. 

Der skal både redegøres, analysere, 

fortolkes, vurderes og perspektiveres. 

indenfor rammerne af opgaven. 

 

Parzival giver eleverne indblik i 

middelalderens ånd, mens den 

samtidig giver eleverne et 

identitetsspejl, som de kan forholde 

sig til.  

 

Russisk litteratur udvikler læse- og 

fortolkningskompetencer i lighed 

med forløbet om mytemotiver.  

 

Argumentationsperioden skal sætte 

eleverne i stand til at analysere og 

vurdere argumenter. Ydermere skal 

de anvende Toulmins metode som 

grundlag for skriftlige arbejder med 

argumentation som hovedfokus. 

 

Forløbene om medier og journalistik 

giver eleverne kompetencer i at 



Eposset fylder 430 ns. 

Eleverne læser selv 30 ns. 

Mens resten fortælles og 

bearbejdes løbende. 

 

Formålet med perioden er at 

give eleverne et billede af en 

person som udvikler sig i 

overensstemmelse med både 

noget menneskeligt 

almengyldigt, noget 

tidsspecifikt og et ideal. 

 

På baggrund af arbejdet 

forventes eleverne at kunne 

vurdere eget liv og drage 

paralleller til Parzival. 

 

FORLØB I FAGTIMER: 

Forløb 1 – New journalism 

 

UV-tid: 6 timer 

Fordyb: 3 timer 

 

Med udgangspunkt i skolens 

åbningsceremoni har 

eleverne skrevet og 

genskrevet artikler, så 

artiklerne har været i 

overensstemmelse med 

kriterierne for new journalism. 

 

Eleverne har arbejdet med 

fakta- og fiktionskoder, blandt 

andet på baggrund af 

Morten Sabroes artikel fra 

Information: Et svin i Berlin. 

 

Forløb 2 – ”Blicher” 

 

UV-tid: 6 timer 

Fordyb: 3 timer 

 

Læsning af Steen S. Blichers 

”Sildig opvågnen” 

Kendskab til romantismen som 

periode og novellen som 

genre. 

 

Forløb 3 – Mytemotiver i dansk 

litteratur. 

 

UV-tid: 7,5 timer 

Fordyb: 3 timer 

 

Kendskab til litteraturens 

interteksttualitet og til klassiske 

myter fra især græsk oldtid. 

 

forstå dokumentarfilm og i det hele 

taget mediebilledet af i dag. Det er 

virkelighedsnære problemstillinger, 

der er fokus på. 

 

 



Mytebegrebet, litterære 

allusioner og mytens 

renæssance. 

 

Syndefaldet, Ikaros, 

Pygmalion, Narcissus og Ekko, 

Ødipus og Theseus. 

 

Popkultur – Star Wars, Ovid, 

Svend Åge Madsen, Villy 

Sørensen, Pia Juul m.fl. 

 

Gruppearbejde og 

selvstændig fiktionsskrivning 

med baggrund i myter. 

 

 

Forløb 4 – Medieforløb / Krig 

 

UV-tid: 10 timer 

Fordyb: 5 timer 

 

Dokumentarfilm 

Krigspil 

Selvstændig værklæsning 

indenfor temaet 

”Rodløs” – (om god 

integration) 

 

Forløb 5 – Journalistik 

 

UV-tid: 6 timer 

Fordyb: 3 timer 

 

Fokus på digital dannelse og 

fake news 

 

Forløb 6 – Argumentation 

 

UV-tid: 7,5 timer 

Fordyb: 3 timer 

 

Læsning af Holbergs ”Erasmus 

Montanus” 

Stephen Toulmin som teoretisk 

baggrund for argumenters 

struktur og holdbarhed. 

Læserbrevsskrivning og -

læsning. 

 

1. og 2. semester 

 

LITTERATURFORLØB 3 

 

Russisk litteratur 

 

Med særligt fokus på 

Dostojevski og Solsjenitsyn 

møder eleverne ”stor” 



litteratur med eksistentiel 

fokus. 

 

Uv-tid 30 timer 

Fordyb.tid 5 timer 

 

Pensum: 

Selvvalgt russisk roman 

 

Fjodor Dostojevski (uddrag): 

Forbrydelse og Straf 

Aleksandr Solsjenitsyn 

(uddrag): 

Gulag Øhavet 

 

LITTERATURFORLØB 4 

 

”Projekt Frihed – det 

modernes gennembrud” 

 

Uv-tid 30 timer 

Fordyb.tid 5 timer 

 

 

Nietzsches Således talte 

Zarathustra (uddrag) 

Baudelaires Les Fleur de Mal - 

Une Charogne 

Georg Brandes: Det moderne 

gennembrud – uddrag fra 

forelæsninger 

Symbolisternes ”Det sjælelige 

gennembrud”, Sophus 

Claussens Il Letto 

Futurisme, Dadaisme, 

Ekspressionisme og 

Surrealisme berørtes kort, men 

med eksempler fra Broby-

Johansen  

Heretica-bevægelsen: 

Thorkild Bjørnvigs digt 

Klitspejlet  

Konfrontationsmodernisme: 

Klaus Rifbjergs digt 

Terminologi  

Konkretisme: Per Højholts Le 

Tombeau d’Orphee 

Senmodernisme: Michael 

Strunge, udvalg af digte fra 

Under drømmenes faner. 

Ny litteratur: Uddrag af Bjørn 

Rasmussens Huden er det 

elastiske hylster der omgiver 

hele kroppen og uddrag af 

Yayha Hassans digtsamling af 

samme navn. 

 
Praktiske øvelser efter 

dadaistiske kunstprincipper  



Skriveøvelser med systemskrift. 

 

Film: 

Dead Man og Ghost Dog af 

Jim Jarmusch 

 

FORLØB I FAGTIMER: 

 

Uv-tid 40 timer 

Fordyb.tid 10 timer 

 

Forløb 1 – ”Billedet” 

Billedanalytiske begreber: 

linjen, farverne, 

kompositionen etc. 

 

Forløb 2: Essayskrivning 

Genrekendskab med 

processkrivning ud fra selvlæst 

og selvvalgt værk. 

 

Forløb 3: Norsk og svensk 

Sproghistorie med tilbageblik 

til maleriet i form af pasticher. 

Centreret omkring Tor Ulvens 

tekst om maleriet ”Night 

Hawks”. 

 

Forløb 4:  

Appelformer og taleskrivning. 

Afsluttes med tale foran 

forældre og skole. 

Praktiske øvelser med 

artikulation, tid etc. 

 

Forløb 5: Humor 

Teori om humor og 

analysemodel. HP Griece og 

”face”-begrebet. 

Tekster af: Blendstrup, 

Seeberg, Njor, Schiøtt & 

Stenstrop.  

Uddrag fra Øghendals show: 

”Spas” 

 

 

 

 

 

    

 

 


