Værklæsning af Jeppe på Bjerget
Enkelte moduler kan tages ud
1. lektion:
•
•
•
•
•

Hvad er oplysning?
Hvem er Holberg?
Lektie: Læs præsentationen til Oplysningen og præsentationen til Biografien
Løs opgaver i forbindelse med Oplysningen
Spil Holbergspillet

2. lektion:
•
•
•
•

Gruppearbejde – analyse af Jeppe på Bjerget
Lektie: Læs 1. akt af Jeppe på Bjerget
Gruppearbejde: Svar på Spørgsmål til Jeppe på Bjerget (1. akt)
Fælles opsamling

3. lektion:
•
•
•
•
•

Gruppearbejde om resterende spørgsmål til Jeppe på Bjerget
Lektie: Læs hele Jeppe på Bjerget
Gruppearbejde: Svar på Spørgsmål til hele Jeppe på Bjerget
Fremlæggelse i plenum eller i matrixgrupper
Fælles opsamling

4. lektion:
•
•
•
•
•
•

Dramatiseringsopgave af et uddrag af Holbergs Jeppe på Bjerget
Grupperne dannes på forhånd
Lektie: Læs på nettet om den opførelsestradition, I har fået tildelt
Læs det uddrag af komedien, I har valgt. Overvej, hvad den vigtigste pointe er i jeres
tekststykke
Grupperne får 45 minutter til at forberede opførelse
Fremlæggelser foran hele klassen

5. lektion:
•
•
•

Se Kaspar Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget
Lektie: Forbered dig på Spørgsmål til filmatiseringen af Jeppe på Bjerget
Se filmen i klassen

6. lektion:
•
•
•
•

Se filmen færdig og diskutér, hvad der sker med stykket, når det overføres til filmmediet
Lektie: Svar på Spørgsmål til filmatiseringen af Jeppe på Bjerget
Vend svarene med din sidemand (10 minutter)
Fælles gennemgang af opgaverne i klassen

7. lektion:
•
•
•
•
•
•

I grupper undersøger I andre dele af forfatterskabet for at finde ud af, om det er muligt at
kaste nyt lys over den komedie, alle har læst
Lektie: Læs eventuelt indledningen til Kvinderne og uddraget af Niels Klim
Alternativ lektie: Læs Epistel 29 og præsentationen til Landet
Løs i grupper opgaverne til Epistel 29
Løs i grupper opgaverne til Jeppe på Bjerget gennem tiden
Fælles opsamling og eventuel uddelegering af temasider

8. lektion:
•
•
•
•
•
•

Præsentation af undersøgelse af andre dele af forfatterskabet
Lektie: Skriv ½-1 side på baggrund af de undersøgelser, I foretog i 7. lektion (og eventuelt
på baggrund af uddelegerede temaer)
Klassen inddeles i grupper med 3-4 medlemmer. I læser jeres tekster op for hinanden (15
minutter)
Diskutér ligheder og forskelle i jeres iagttagelser (10 minutter)
Fælles opsamling i klassen
Spil Holbergspillet

