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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
HF 1. år: 
  

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Tekstanalyse 

Titel 3 Sprog og magt 

Titel 4 Værklæsning i forbindelse med første projektperiode 

Titel 5 Den personlige stemme (et mundtlighedsforløb) 

Titel 6 DHO (et skriftlighedsforløb) 

 Titel 7 Fornuft og følelser (litteraturhistorie fra middelalder til og med romantikken) 

Titel 8 Nyhedsformidling 

Titel 9 D.U.D.E (digital dannelse) 

 
HF. 2. år: 
 

Titel 10 Mytemotiver og eksistentialisme i moderne litteratur 

Titel 11 Identitet i det absurde (et skriftlighedsforløb) 

Titel 12 Sygdom i litteraturen 

Titel 13 Sygdom i litteraturen (et skriftlighedsforløb) 

Titel 14 Debattle 

Titel 15 Samfundskritisk litteratur 

Titel 16 Dokumentar og kortfilm 



Titel 17 Repetition og eksamensforberedelse 

 
 

Titel 1 
  

Introduktion til danskfaget 

Indhold Materiale: 
Pernille Christensen (2017): Ulven Peter på nyt nam nam-rov: Se hans 
scoring her. Link: 
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-ro
v-se-hans-scoring-her/6842191 (1 ns) 
Jeppe Knudsen (2016): Derfor er ulvens image så dårligt. DR. Link: 
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/derfor-er-ulvens-image-saa-daarligt 
(2 ns) 
Jean-Baptiste Oudry: “Ulven og lammet” (1 ns) 
Charlotte Weitze: “Villy” (1999) (5 ns) 
Folkeeventyret “Den lille rødhætte” (2 ns) 
Rune T. Kidde: Den lilla møghætte og pulven. Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ShkIUvKnSQg (1 ns) 
Asbjørn Sørensen (2018): “Hvad skal man gøre, hvis man bliver 
angrebet af en ulv?” Link: 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-skal-man-goere-hvis-man-bliv
er-angrebet-af-en-ulv (2 ns) 
Peter Belli: “Ulven Peter”. Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6J3xcFqxmnk (1 ns) 
Om læreplanen for Dansk A på HF, august 2017. (2 ns) 
Om Blooms taksonomier. Lærernoter. (1 ns) 
Om fakta og fiktion. Lærernoter. (1 ns) 
Gyldendals genreunivers. Link: 
http://genreunivers.gyldendal.dk/genreunivers/# (3 ns) 
 
Belli, Peter: “Ulven Peter” tilgængelig via youtube.com (0,5 ns) 
Brødrene Grimm: “Den lille rødhætte” fra grimmstories.com (0,5 ns) 
Christensen, Pernille: “Ulven Peter på nyt nam-nam rov: Se hans 
scoring her” på eb.dk 26. sep. 2017 (1 ns.) 
Kidde, Rune T.: “Den lilla møghætte og pulven” via youtube.com (0,5 
ns.) 
Knudsen, Jeppe Kyhne: “Derfor er ulvens image så dårligt”, DR Kultur, 
11. apr. 2016 (1 ns.) 
Oudry, Jean-Baptiste ca. 1700: “Ulven og lammet” (0,5 ns.) 
Sørensen, Asbjørn Mølgaard: “Hvad skal man gøre, hvis man bliver 
bidt af en ulv” fra videnskab.dk 22. apr. 2018 (1 ns.) 
Weitze, Charlotte: “Villy” fra Bjergtaget 1999 (5 ns.) 

https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/derfor-er-ulvens-image-saa-daarligt
https://www.youtube.com/watch?v=ShkIUvKnSQg
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-skal-man-goere-hvis-man-bliver-angrebet-af-en-ulv
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-skal-man-goere-hvis-man-bliver-angrebet-af-en-ulv
https://www.youtube.com/watch?v=6J3xcFqxmnk
http://genreunivers.gyldendal.dk/genreunivers/#


Korch-Frandsen, Julie Baden m.fl.: “Grundstenene i computerspil” fra 
Computerspil i dansk  (1,5 ns.)  
Computerspil: “Every Day the Same Dream” (2009) udgivet af Molle 
Industria (1 ns.) 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
5 lektion af 50 minutter 
5 lektion af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● kender til danskfagets arbejde med de tre perspektiver: litteratur, 

sprog og medier 
● kan diskutere forskellige teksters potentiale inden for de tre 

perspektiver 
● kender til begrebet genre 
● kender til fakta- og fiktionstræk i grove træk 
● kender til Blooms taksonomi 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde/gruppearbejde/skriftlige refleksionsøvelser/ 
klassegennemgang  

  
  

Titel 2 
  

Tekstanalyse 



Indhold Kernestof:  
“Biller” af Charlotte Weitze (1996) (sideantal: 6) 
“Henrettelsen” af Tom Kristensen (1922) (sideantal: 1,9) 
“Forestillinger” (afsnit 1 og afsnit 2) instrueret af Per Fly, fra 2007 
 
Om novelle og lyrik I: “Litteraturhistorien - på langs og på tværs” af 
Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen (234-239, 248-252) 
(sideantal: 11)  
 
Kapitel 3 Sammenhæng og synsvinkel I:”Begreb om dansk” af Birgitte 
Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen (side 31-45) 
(sideantal: 14) 
 
Om billedsprog I: Jan Sørensen: “Stilistisk analyse” (2010) (side 
100-106 + 114-115) (sideantal: 9)  
 
Supplerende stof: 
Hassan, Yahya: “Barndom” fra Yahya Hassan 2013 (1 ns.) 
Pia Juul: “En flinker fyr” (2005) (3 ns) 
Charlotte Weitze: “Villy” (1999) (5 ns) 
 
“Angst” af Tom Kristensen (2 ns) 
“Floden” af Samarakis (7 ns) 
 
Hassan, Yahya: “Barndom” fra Yahya Hassan 2013 (1 ns) 
Rifbjerg, Klaus: “De ukendte soldater” digt udgivet på politiken.dk d. 
21. juni 2009 (1 ns.) 
Youtube-klip fra computerspillene Battlefield 3, Gears of War 2 og 
The Sims 4 (1 . ns.) 
“Remediering” på http://opslagsvaerker.gyldendal.dk (¼ ns.) 
Andersen, H. C. A.: Den lille pige med svovlstikkerne ( 2 ns.) 
Baillod, Anne (instruktør): Den lille pige med svovlstikkerne (2016) på 
filmcentralen.dk (9 min. = 3 ns.) 
Jørgensen, Bodil: “Den lille pige med svovlstikkerne” oplæsning dec. 
2014 https://www.youtube.com/watch?v=wOvRCuIJwlI 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
20 lektioner af 50 minutter 

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=wOvRCuIJwlI


Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● kan genkende genretræk i en litterær tekst og placere teksten 

inden for den pågældende fiktive hovedgenre - epik og lyrik 
● kan analysere en tekst ved hjælp af forskellige værktøjer som 

fx: fortæller, synsvinkler, fortællemåder og fortælleformer, plot, 
personkarakteristik, sprog m.v. samt komme med et bud på 
disse virkemidlers funktion i teksten 

● kan analysere af en tekst med fokus på stilistiske virkemidler, 
herunder ordklasser, billedsprog og forskellige figurer m.v. 
samt komme med et bud på disse virkemidlers funktion i 
teksten 

● kan samle de relevante iagttagelser fra analysen i en fortolkning 
af teksten samt pege på temaer og budskab.  

● kan pege på hvilket taksonomisk niveau de befinder sig på i 
arbejdet med teksterne 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt 
arbejde/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/mundtlige 
fremlæggelser/mindre kreative skriveøvelser/formativ 
evaluering/skriftlig hjemmeopgave 
 

 
  

Titel 3 
  

Sprog og magt 

Indhold Kernestof:  
Kennedys Berlintale (2 ns) 
Johanne Schmidt Nielsens 1. maj tale fra 2016 (uddrag) (3 ns) 
Om appelformer I:”Begreb om dansk”  af Birgitte Darger, Kasper 
Lezuik Hansen og Claus Nielsen (I-bog) (p138) (2 ns) 
 
Supplerende stof: 
Om appelformer I:”Begreb om dansk” af Birgitte Darger, Kasper Lezuik 
Hansen og Claus Nielsen (side 31-45) (sideantal: 2) 
Argumentation I: “Til tasterne” af Janne Vigsø Børsting (side 40-41 + 
42-43 + 44) (sideantal 2,5) 
Peter Heller Lützen: Ordvalgsargumenter I: “Det sproglige i dansk” 
I-bog fra systime (2016) (4 sider) 
Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg, Mette Trangbæk Hammer: ”Faglige 
forbindelser i dansk” (2005) (3 sider) 



Kampen om sproget: “Magtens sprog” (DR2, 2010) (20 sider) 

Klip fra Youtube:  
Søren Pilmarks tale til Hjælp Nu Indsamling: 
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8 (5 sider) 
 
Malala Yousafzais tale til Nobels Fredspris: 
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M (5 sider) 
 
Kristina Kuzmic om amning i offentligheden: 
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734 (5 sider) 
 
Anne Grethe Bjarup Riis i Go’ Morgen Danmark: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M (10 sider) 
 
Cheanne Nielsen (DF): 
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw (10 sider) 
 
Blogindlæg:  
Mikael Jalving: “Farvel til finken” Jyllands-Posten 18-01-2016. Link: 
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel
-til-finken/  (10 sider) 
 
Morten Pelch: “Cheanne - de elsker, de griner og de kæmper”  BT.dk 
25-09-2016. Link: 
http://blogs.bt.dk/mortenpelch/2016/09/25/cheanne-de-elsker-de-griner-
og-de-kaemper/ (5 sider) 
Ciceros retoriske pentagram: 
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html (4 sider) 
 
Denotation og konnotation: 
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html (10 
sider) 
 
Retoriske virkemidler. Lærernoter (10 ns) 
 
Kampagne samt reklamer: 

- Kampagnefoto fra Rådet for større trafiksikkerhed 
- Marc Jacobs parfume Daisy 
- Chanel no. 5 

 
Dalgaard, Niels-Erik: “Fede mennesker skal betale mere” (2,5 ns.) 
 
Sådan skriver du et debatindlæg. Lærernoter (2ns)  
 
Kjærsgaard, M.R.: Den politiske tale skal ramme hjertet fra 
www.kommunikationogsprog.dk d. 11. juni 2015 (1 ns) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
http://blogs.bt.dk/mortenpelch/2016/09/25/cheanne-de-elsker-de-griner-og-de-kaemper/
http://blogs.bt.dk/mortenpelch/2016/09/25/cheanne-de-elsker-de-griner-og-de-kaemper/
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html


Klip fra Debatten d. 29. september 2016 (tilgængeligt via youtube) (1 
ns.) 
Kristiansen, Cecilie Lund: “Stort studie: Voldelige computerspil gør 
børn aggressive” tv2.dk, 11. febr. 2014 (1 ns.) 
Besøg på UFM. Deltagelse i workshop ved TDC Group: “Hvordan 
sikrer vi det digitale fællesskab - også når vi gamer?” 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
35 lektioner af 50 minutter 
20 lektioner af 50 minutter 
30 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● har en viden om, at sprog kan være manipulerende 
● kan redegøre for begreberne denotation og konnotation og 

anvende dem i praksis 
● kan lave en argumentationsanalyse af en debat 
● har kendskab til og brug af begreberne: ordvalgsargument, 

kommunikationssituation, retoriske virkemidler, det retoriske 
pentagram, påstand, belæg, hjemmel, gendrivelse, rygdækning, 
styrkemarkør og argumentationskneb 

● kan reflektere over, hvad det vil sige, at være aktiv medborger 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/individuelt 
arbejde/pararbejde /gruppearbejde/skriftligt arbejde/mundtlige 
fremlæggelser/formativ evaluering/mindre skriftlige skriveøvelser  

 
 

Titel 4 
  

Værklæsning i forbindelse med første projektperiode 

Indhold Materiale: 
Følgende tekster betragtes som et samlet værk i projektperioden: 

● Søren Kierkegaard: Kortfilm om stadielæren og valget 
● Peter Seeberg: “Hjulet” i Eftersøgningen og andre noveller (1962) 

(3 ns) 
● Phillip Jensen: “De meningsløse gentagelser”, kortfilm om Sisyfos 
● Sivas: Det gode liv, fra albummet d.a.u.d.a II, 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4kWmh-a7k


Supplerende: 
Henriksen, Liselotte: Eksistentialisme i dansk - Fra Kierkegaard til 
Sonnergaard, Systime, 2017 (4 ns) 
  

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
12 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● er blevet mere bevidste om hvordan de vælger og på hvilke 

grundlag de vælger 
● har prøvet kræfter med at læse eksistentialistisk tekster 
● har reflekteret over det gode liv og hvordan man opnår det gode 

liv 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

  
 
 
 

Titel 5 
  

Den personlige stemme  

Indhold Kernestof: 
Diemer, Sofie: “Teenageliv” poetry slam tilgængeligt via youtube.dk 
(1 ns) 
Dyreborg, Peter: “Definition af spoken word” på 
www.peterdyreborg.dk (1 ns) 
Hassan, Yahya: “Barndom” fra Yahya Hassan 2013 (1 ns) 
Nyholm, Lasse: “Indfødsretsprøven” poetry slam tilgengæligt via 
youtube.dk (1 ns)  
 
Supplerende stof: 
Ajrulovski, Özcan: “Jeg vågner op som fremmed” (1 ns) 
Bredo, Jonathan: “Vi kæmper mod snot og feber for at holde 
fraværsprocenten indenfor lovlige grænser” på politiken.dk d. 12. 
september 2017  
Rifbjerg, Klaus: “Livet i Badeværelset” (1 ns) 
Moestrup, Mette: “Spejl/snehvide” (1 ns) 



 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
13 lektioner af 50 minutter 
11 lektioner af 50 minutter 
11 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● har udviklet og trænet deres skriftlige og mundtlige 

udtryksfærdighed gennem produktion og fremførelse af tekster 
● har fundet frem til deres personlige stemme og kan udtrykke en 

holdning 
● har arbejdet frem mod et sikkert sprogligt udtryk og blevet 

bevidste om deres formidling, idet (som det fremgår af 
læreplanen): ”Sikker udtryksfærdighed og kritiskanalytisk sans 
fremmer elevens muligheder for som medborger at orientere sig 
og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt 
orienteret samfund.” 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

  
 

 
Titel 6 
 

Dansk/historieopgave (skriftlighedsforløb) 

Indhold Kernestof: 
Adam Oehlenschläger: Der er et Yndigt Land  (1819) (30 ns) 
 
 
Supplerende stof: 
Om romantikken I: “Brug litteraturhistorien” af Mimi Sørensen og Mads 
Rangvid (62-63, 73) 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
20 lektioner af 50 minutter 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Som optakt til Større Skriftlig Opgave (SSO) gennemføres et obligatorisk 
forløb i samspil med historie med vægt på fordybelse i et relevant emne samt 
udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. Danskfaget har i denne 
sammenhæng særligt fokus på fagets identitet og metode samt tekstlæsning i 

https://docs.google.com/document/d/1zIHGAwaeLJ_spo9sibPCs9-WVJOb6ARy8wN2O2sceCU/edit?usp=sharing


et historisk perspektiv. Dele af kernestof og supplerende stof udvælges og 
behandles, så det bidrager til styrkelse af af det faglige samspil mellem 
fagene. 
 
Produktkravet er en 5-siders skriftlig opgave, der både er en historieopgave 
og en danskfaglig aflevering, som tager højde for taksonomi og formalia. 
 
Målet er, at eleverne efter forløbet: 

- kan beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende 
grammatiske og stilistiske grundbegreber 

- kan demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 
dets samspil med kultur og samfund 

- kan anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 
redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med 
formidlingsbevidsthed 

- kan analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
- kan analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- kan demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og 
samfund 

- kan demonstrere viden om danskfagets identitet og metoder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/individuelt 
skriftligt arbejde/processkrivning/formativ feedback/peer feedback 
 

 
  
 

 
Titel 7 
 

Fornuft og følelser (litteraturhistorie fra middelalderen til og med 
romantikken) 

Indhold Kernestof: 
Riddervisen Ebbe Skammelsøn (5 ns) 
Tryllevisen Hr. Bøsmer i Elverhjem (3 ns) 
Ludvig Holberg: “Ægteskab og tvang” (1745) (2 ns) 
Adam Oehlenschläger.: “Guldhornene” (1803) (6 ns.) 
N.F.S. Grundtvig: “Nu falmer skoven trindt om land” (1844) (2 ns) 
H.C. Andersen: “Den lille Pige med Svovlstikkerne” (1845) (2 ns) 
Steen Steensen Blicher: “Sildig opvaagnen” (1828) (21 ns) (Fælles værk) 
 
 
Supplerende stof: 
Om folkeviser i: Sørensen, M. & Rangvid, M.: “Brug litteraturhistorien”, 
2014, Systime (6 ns) 
 
Om oplysningstiden i: Sørensen, M. & Rangvid, M.: “Brug 
litteraturhistorien”, 2014, Systime (3 ns) 



 
“Store tanker - Trange tider” - DR2-dokumentar om kunstnere og 
kulturpersonligheder i Danmark i begyndelsen af Guldalderen. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UL4hfjTgay4 (10 ns)  
 
Om Platons hulelignelse. Lærernoter. (3 ns) 
 
Third Ears podcast om guldhornene. Link: 
http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/ (10 ns) 
 
Om universalromantikken i: Litteraturens veje af Fibiger, J. & Lütken, G., 
Systime (2018) (3 ns) 
 
Om romantismen, Steen Steensen Blicher og Den Blicherske novelle. 
Lærernoter. (5 ns) 
 
Schack von Staffeldt: “Indvielsen” (1804) (1 ns) 
Anders Walter: “Helium” (2014) (10 ns) 
Emil Aarestrup: Angst (1838) (1 ns) 
 
Sørensen, M. & Rangvid, M., 2014, Systime: Brug litteraturhistorien, s. 
17-18; 46-47; 62-65 
“Indvielsen” Schack von Staffeldt: (1804) 
“Sex” af Jan Sonnergaard  
“Helium” (2014) af Anders Walter  
 
Schack von Staffeldt: “Indvielsen” (1804) (1 ns) 
Anders Walter: “Helium” (2014) (10 ns) 
Emil Aarestrup: Angst (1838) (1 ns) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
30 lektioner af 50 minutter 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● har fået et kendskab til litteraturhistorisk periodelæsning med vægt på 

teksternes betydning i samtiden og i eftertiden 
● kan demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og 
samfund 

● kan demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 
dets samspil med kultur og samfund 

● har debatteret forskellige teksters tematiske fokus i forhold til 
splittelsen mellem fornuft og følelser 

● kan demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UL4hfjTgay4
http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/individuelt arbejde/pararbejde 
/gruppearbejde/skriftligt arbejde/mundtlige fremlæggelser/formativ 
evaluering/mindre skriftlige skriveøvelser 
 

  
 

 
Titel 8 
 

Nyhedsformidling 

Indhold Kernestof: 
Om avisjournalistik i: Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier, 
Systime, 2015 (18 ns) 
 
 
Supplerende stof: 
Om mediehistoriens fem kommunikationskulturer i: Krydsfelt - En grundbog 
i dansk, Gyldendal, 2010. (8 ns) 
Den daglige dosis: “Klimakampen - det nye ungdomsoprør?” (10 ns) 
 
Albert Møller: “Politiet frigiver billeder i sag om efterladt baby” (TV2, 26. 
marts 2019). Link: 
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-
efterladt-baby (2 ns) 
 
Maria Madsen: “Gregorio fandt som den første det efterladte spædbarn: 'Hun 
græd desperat og var helt kold'”. (BT, 26. marts 2019). Link: 
https://www.bt.dk/krimi/gregorio-fandt-som-den-foerste-det-efterladte-spaed
barn-hun-graed-desperat-og-var (2 ns) 
 
Mads Nielsen: “Efterladt pige kan opfylde barnløst pars inderste ønske” (DR, 
26. marts 2019). Link: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-
inderste-oenske (2 ns) 
 
Jens Bjørnager: “Sognepræst og minister blev buhet ud fra gymnasium: »De 
unge blev overgearede og voldsomme«” (Berlingske Tidende, 8. marts 2019). 
Link: 
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fr
a-gymnasium-de-unge-blev (3 ns) 
 
Sofie Spies: “»Lømler, uopdragne, mentalt tilbagestående, feje flokdyr«: 
Hvorfor er det os, der skal undskylde, når vi bliver beskyldt for noget, vi ikke 
har gjort?” (Politiken, 17. marts 2019). Link: 
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal
-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort (3 ns) 
 
Tarek Hussein: “Boligmarkedet er lukket land for en perker som mig” 
(Politiken, 22. marts 2014). Link: 
https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-pe

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-efterladt-baby
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-efterladt-baby
https://www.bt.dk/krimi/gregorio-fandt-som-den-foerste-det-efterladte-spaedbarn-hun-graed-desperat-og-var
https://www.bt.dk/krimi/gregorio-fandt-som-den-foerste-det-efterladte-spaedbarn-hun-graed-desperat-og-var
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-inderste-oenske
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-inderste-oenske
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fra-gymnasium-de-unge-blev
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fra-gymnasium-de-unge-blev
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort
https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-perker-som-mig


rker-som-mig (5 ns) 
 
 
Artikler:  
Nordjyske 
BT 
Jyllandsposten 
Fyens Stiftstidende 
 
 
Den daglige dosis: “Klimakampen - det nye ungdomsoprør?” (10 ns) 
 
Albert Møller: “Politiet frigiver billeder i sag om efterladt baby” (TV2, 26. 
marts 2019). Link: 
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-
efterladt-baby (2 ns) 
 
Maria Madsen: “Gregorio fandt som den første det efterladte spædbarn: 'Hun 
græd desperat og var helt kold'”. (BT, 26. marts 2019). Link: 
https://www.bt.dk/krimi/gregorio-fandt-som-den-foerste-det-efterladte-spaed
barn-hun-graed-desperat-og-var (2 ns) 
 
Mads Nielsen: “Efterladt pige kan opfylde barnløst pars inderste ønske” (DR, 
26. marts 2019). Link: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-
inderste-oenske (2 ns) 
 
Jens Bjørnager: “Sognepræst og minister blev buhet ud fra gymnasium: »De 
unge blev overgearede og voldsomme«” (Berlingske Tidende, 8. marts 2019). 
Link: 
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fr
a-gymnasium-de-unge-blev (3 ns) 
 
Sofie Spies: “»Lømler, uopdragne, mentalt tilbagestående, feje flokdyr«: 
Hvorfor er det os, der skal undskylde, når vi bliver beskyldt for noget, vi ikke 
har gjort?” (Politiken, 17. marts 2019). Link: 
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal
-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort (3 ns) 
 
Tarek Hussein: “Boligmarkedet er lukket land for en perker som mig” 
(Politiken, 22. marts 2014). Link: 
https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-pe
rker-som-mig (5 ns) 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
20 lektioner af 50 minutter 
16 lektioner af 50 minutter 

https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-perker-som-mig
https://nordjyske.dk/nyheder/ansat-stjaeler-fly-i-usa-og-styrter/a1636aa4-9260-4cb8-a41a-61bab00b08cb
https://www.bt.dk/udland/12-aarig-dreng-stjal-sin-mors-kreditkort-og-tog-paa-luksusferie-over-4.000
https://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3408966/Naboer-Stadig-masser-af-hashhandel-p%C3%A5-Christiania/
https://www.fyens.dk/indland/Fynsk-fodboldvold-Spillere-spyttede-og-kastede-genstand-efter-dommer/artikel/3148248
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-efterladt-baby
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-26-politiet-frigiver-billeder-i-sag-om-efterladt-baby
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https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-inderste-oenske
https://www.dr.dk/nyheder/indland/efterladt-pige-kan-opfylde-barnloest-pars-inderste-oenske
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fra-gymnasium-de-unge-blev
https://www.berlingske.dk/samfund/sognepraest-og-minister-blev-buhet-ud-fra-gymnasium-de-unge-blev
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7085561/Hvorfor-er-det-os-der-skal-undskylde-n%C3%A5r-vi-bliver-beskyldt-for-noget-vi-ikke-har-gjort
https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-perker-som-mig
https://politiken.dk/debat/art5509044/Boligmarkedet-er-lukket-land-for-en-perker-som-mig


 
Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● har stiftet bekendtskab med mediehistoriens fem 

kommunikationskulturer, herunder den mundtlige-, skriftlige-, trykte-, 
audiovisuelle kultur samt multimediekulturen 

● har arbejdet med teori om avisjournalistik, herunder avistyper, 
stofområder, de fem nyhedskriterier, nyhedstrekanten, layout, kilder 
og vinkling og anvendt det teoretiske stof i analysen af forskellige 
nyhedsartikler 

● kan analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● kan demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 
● kan navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 

information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale 
fællesskaber 

● har stiftet bekendtskab med genrerne nyhedsjournalistik og 
meningsjournalistik 

● har produceret mindre kreative skriveøvelser og skrevet debatindlæg 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde /gruppearbejde/skriftligt 
arbejde/mundtlige fremlæggelser/mindre skriftlige skriveøvelser/formativ 
evaluering/peer feedback 
 

 
 
  

Titel 9 
  

D.U.D.E (digital dannelse) 

Indhold Materiale: 
DR-dokumentaren: “Hængt ud på nettet” (2017). Link: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&searc
h=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&S
earchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1 (30 ns) 
 
DR-dokumentaren “Ung, nøgen og udstillet” (2017). Link: 
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet (30 
ns) 
 
TV2-dokumentaren “Når mobilen ta’r magten” (2014). Link: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&sear
ch=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr
%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b
4598b77a&index=1 (30 ns) 
 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1


Om normer og gruppeadfærd i: Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: 
“Like” (2019) (17 ns) 
 
Om ansigtsløs kommunikation og deling af intime billeder i: Camilla Mehlsen 
& Vincent F. Hendricks: “Like” (2019) (17 ns) 
 
Om digitale forstyrrelser i: Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: “Like” 
(2019) (6 ns) 
 
DR-dokumentaren: “Hængt ud på nettet” (2017). Link: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&searc
h=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&S
earchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1 (30 ns) 
 
DR-dokumentaren “Ung, nøgen og udstillet” (2017). Link: 
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet (30 
ns) 
 
TV2-dokumentaren “Når mobilen ta’r magten” (2014). Link: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&sear
ch=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr
%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b
4598b77a&index=1 (30 ns) 
 
Om normer og gruppeadfærd i: Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: 
“Like” (2019) (17 ns) 
 
Om ansigtsløs kommunikation og deling af intime billeder i: Camilla Mehlsen 
& Vincent F. Hendricks: “Like” (2019) (17 ns) 
 
Om digitale forstyrrelser i: Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: “Like” 
(2019) (6 ns) 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 
15 lektioner af 50 minutter 
20 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at eleverne efter forløbet: 
● kan forstå, analysere og diskutere de udfordringer, som 

informationstidsalderen afføder 
● er blevet klædt bedre på til at sortere i de enorme mængder 

informationer, som de dagligt møder på nettet og de sociale medier 
● kan identificere og forstå strukturerne bag socialpsykologiske 

fænomener som fx social påvirkning, flertalsmisforståelser og 
lemmingeeffekten 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1


● kan perspektivere teori til egne liv med den pointe, at vi alle sammen er 
digitalt nyfødte! 

● kan demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 
mediebilledet i dag 

● kan deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 
● kan undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde /gruppearbejde/skriftligt 
arbejde/mindre skriftlige skriveøvelser/formativ evaluering/peer feedback  
 

 
 

Titel 10 
  

Mytemotiver og eksistentialisme i moderne litteratur 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof 
Syndefaldsmyten fra 1. mosebog i Det Gamle Testamente (2,5 ns) 
Naja Marie Aidt: Den blomstrende have (1993) (5 ns) 
Klaus Rifbjerg: Såret (1964) (4 ns) 
FOOL: WDWGFH (2019) (musikvideo) 
DR3-dokumentar: Prinsesser fra blokken (1:4) (2016) 
Peter Seeberg: Hjulet (1962) (2 ns) 
Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) (5 ns) 
Karen Blixen: Ringen (1958) (6 ns) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om mytebegrebet og myten som genre, herunder 
mytemotiver i moderne litteratur og populærkultur 
 
Om syndefaldsmyten i: Ove Benn & Jørn Jacobsen: Mytemotiver i 
dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (3 ns) 
 
Om myten om Ødipus i: Ove Benn & Jørn Jacobsen: Mytemotiver i 
dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (4 ns) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pqabnUG052Q&feature=emb_logo
https://www.dr.dk/drtv/episode/prinsesser-fra-blokken_47336


Om myten om Narcissus i: Ove Benn & Jørn Jacobsen: Mytemotiver i 
dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (3 ns) 
 
Om Sisyfosmyten fra Psykologibasen.dk (1,5 ns) 
 
Om Albert Camus om Sisyfosmyten i: Eksistentialisme i dansk, Systime 
iBog (2019) (3 ns) 
 
Lærernoter om grundtemaer i eksistentialistisk litteratur 
 
Lærernoter om litterære metoder med særligt fokus på den 
strukturalistiske metode (herunder grundstrukturmodellen, 
harmonimodellen og aktantmodellen) og den psykoanalytiske metode 
(herunder Freuds personlighedsmodel og Ødipuskomplekset) 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål - eleverne kan: 
● Redegøre for myten som fortælling og dens motiver 
● Redegøre for syndefaldsmyten 
● Skrive et resumé af "Den blomstrende have" 
● Undersøge og analysere syndefaldsmyten i Naja Marie Aidts 

moderne novelle "Den blomstrende have" med fokus på tekstens 
allegori og intertekstualitet 

● Redegøre for myten om Ødipus og hvilke almenmenneskelige 
grundvilkår myten tematiserer 

● Undersøge og analysere myten om Ødipus i Klaus Rifbjergs 
moderne novelle "Såret" med fokus på intertekstualitet og 
teksternes tematisering af almenmenneskelige grundvilkår 

● Arbejde mere bevidst med de taksonomiske niveauer: 
redegørelse, analyse, fortolkning og perspektivering 

● Redegøre for myten om Narcissus og hvilke almenmenneskelige 
grundvilkår myten tematiserer 

● Undersøge, analysere og diskutere myten om Narcissus i danske 
FOOL's musikvideo "WDWGFH" (2019) og i DR3's 
reportageserie "Prinsesser fra Blokken" (1:4) (2016) med fokus 
på intertekstualitet og teksternes tematisering af 
almenmenneskelige grundvilkår 

● Redegøre for Sisyfosmyten og hvilke almenmenneskelige 
grundvilkår myten tematiserer 



● Redegøre for Albert Camus tanker om Sisyfosmyten med fokus 
på begreberne det absurde og positiv nihilisme 

● Undersøge, analysere og diskutere Sisyfosmyten i to 
eksistentielle fortællinger, hhv. Peter Seebergs moderne novelle 
"Hjulet" (1962) og Martin A. Hansens moderne novelle 
"Paradisæblerne" (1953) 

● Reflektere over forskellige måder at læse litteratur på samt 
redegøre for to litterære metoder: 1) den strukturalistiske 
metode og 2) den psykoanalytiske metode 

● Lave hhv. en strukturalistisk læsning og en psykoanalytisk 
læsning af Karen Blixens fortælling "Ringen" (1958)  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/skriftlige refleksionsøvelser/mindre 
skriftlige opgaver/mundtlige oplæg 

  
  

Titel 11 
  

Identitet i det absurde (et skriftlighedsforløb) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof 
Peter Seeberg: Hjulet (1962) (2 ns) 
Joachim Ladefoged: Mirror (2009) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om den skriftlige eksamen i Dansk A, herunder rammer, 
regler, formalia og bedømmelseskriterier 
 
Lærernoter om den analyserende artikel 
 
Om den analyserende artikel i: Maja Bødtcher-Hansen & Susan Mose: 
Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf, Dansklærerforeningen 2019 (14 
ns) 
 
Lærernoter med skema over den analyserende artikels opbygning 
 

https://vimeo.com/69126602


Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål - eleverne kan: 
● Redegøre for den analyserende artikel som skriftlig 

eksamensgenre samt genrens kendetegn 
● Anvende processkrivning med elektronisk portfolio i forskellige 

faser: førskrivningsfasen, skrivefasen og redigeringsfasen 
● Skrive en fængende indledning, god midte og perspektivering 

samt en afrunding der opsummerer opgavebesvarelsens 
vigtigste pointer 

● Skrive formidlingsbevidst til modtageren  
● Give og modtage hhv. feedback og feedforward med fokus på at 

styrke egne og andres skrivekompetencer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/processkrivning/skriftlig vejledning med elektronisk 
portfolio/genaflevering 

  
 

Titel 12 
  

Sygdom i litteraturen 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof 
Sámal Joensen-Mikine: Hjem fra Begravelse (1937) (maleri) 
J.P. Jacobsen: To Verdener (1879) (4 ns) 
Ellen Forney: Marbles. Mania, Depression, Michelangelo and Me 
(2012) (1 ns) 
Emil Aarestrup: Angst (1838) (1 ns) 
Tom Kristensen: Angst (1930) (1 ns) 
Hulda Lütken: Angst (1945) (2 ns) 
Pipilotti Rist: Selfless In The Bath Of Lava (1994) (stillbillede fra 
video)  
Michael Strunge: SELVMORD (FORSØG) (1982) (1 ns) 
Maria Gerhardt: Transfervindue - Fortællinger om de raskes fejl (2017) 
(uddrag) (11 ns) 
Caspar Eric: Den handicappede krop er fremtiden (2015) (2 ns) 

https://www.information.dk/debat/2015/06/handicappede-krop-fremtiden


Caspar Eric: NIKE (2015) (værklæsning) (88 ns) 
Caspar Eric: Jeg er ikke handikappet. Jeg har et handikap. Jeg er Caspar 
Eric. Politiken 2016 
 
 
Supplerende stof 
Om melankoli og depression i: Lasse Gammelgaard & Thomas 
Søgaard Boström: Galskab i litteraturen, Systime iBog 2019 (2,5 ns) 
 
Lærernoter om troper og figurer, herunder sammenligninger, metaforer, 
besjæling og personificeringer, gentagelsesfigurer, modsætningsfigurer 
og dramatiske figurer 
 
DR-programserie: Øgendahl og de store forfattere: Michael Strunge 
(3:6) (2019) 
 
Om autofiktion i: Brian Andreasen m.fl.: De seneste fem års litteratur, 
Systime iBog 2019 (2,5 ns) 
 
Lyrikporten - Caspar Eric (2016) 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål - eleverne kan: 
● Genkende melankolske stemninger i både billedkunst og 

litteratur 
● Genopfriske egen viden om novellen som genre fra 1.år 
● Grundiglæse J.P. Jacobsens novelle "To Verdener" (1879) med 

fokus på Jacobsens skildring af melankoli i slutningen af 
1800-tallet  

● Sammenligne J.P. Jacobsens skildring af depression på 
novelleform med den amerikanske tegneserieskaber Ellen 
Forneys skildring af samme på tegneserieform fra 2012 

● Reflektere over egen frygt og vurdere forskellen på begreberne 
frygt og angst 

● Vidensdele egen viden om lyrik som genre, samt hvordan vi 
analyserer digte fra 1.år 

● Genopfriske viden om troper og figurer fra 1.år, herunder 
troperne: sammenligninger, metaforer, besjæling og 
personificeringer og figurerne: gentagelsesfigurer, 

https://www.youtube.com/watch?v=GP0mzTVlsmA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GP0mzTVlsmA&feature=emb_logo
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-michael-strunge_133176#!/
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-michael-strunge_133176#!/
https://www.youtube.com/watch?v=4-nAzWYoS-w&feature=emb_logo


modsætningsfigurer og dramatiske figurer 
● Læse tre angstfulde digt og lave en komparativ analyse med 

fokus på digtenes brug af troper og figurer 
● Læse Michael Strunges digt om selvmord og lave en litterær 

analyse af samme med fokus på genre, komposition og stilistik 
(troper og figurer) 

● Perspektivere Strunges digt til en anden selvvalgt tekst om 
selvmord og lave en komparativ vurdering af hvordan teksterne 
beskriver selvmord ens og forskelligt 

● Reflektere over hvorfor det er vigtigt, at vi har et sprog for 
selvmord og selvmordsforsøg på baggrund af fakta og 
statistikker om selvmord i Danmark 

● Reflektere over kunstens rolle i forhold til at italesætte og skabe 
et sprog for selvmordet og selvmordsforsøg 

● Henvise til Livslinien ved mistanke om selvmordstanker 
og/eller selvmordsforsøg blandt venner eller bekendte 

● Redegøre for autofiktion som en populær genre i litteraturen det 
seneste årti 

● Redegøre for hvorfor Maria Gerhardts værk Transfervindue - 
Fortællinger om de raskes fejl (2017) er et eksempel på 
autofiktion 

● Analysere udvalgte prosastykker fra Transervindue med fokus 
på tekststykkernes problemstillinger, tone, stilistik og titel 

● Lege med remediering ved at omskrive et selvvalgt prosastykke 
fra Transervindue til et digt 

● Læse Caspar Erics digtsamling NIKE fra 2015 
● Søge nettet tyndt med målet om at blive klogere på, hvem 

Caspar Eric er som forfatter, kunstner samt offentlig debattør og 
person 

● Læse kronikken "Den handicappede krop er fremtiden" 
(Information, 2015) og diskutere Caspar Erics synspunkter og 
kritik af samfundets normalitetsbegreb  

● Lave en analyse og fortolkning af et uddrag fra NIKE med 
udgangspunkt i en givet opgaveformulering 

● Træne den mundtlige eksamen via et mundtligt oplæg for dine 
klassekammerater med din gruppe 

● Se Politikens portrætvideo med Caspar Eric der kritiserer 
italesættelsen af folk med et handicap og skrive en debatterende 
tekst, hvor du forholder dig til Caspar Erics frustration, og 
hvordan vi alle kan blive bedre til at møde hinandens 
forskelligheder 

https://www.livslinien.dk/


 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/skriftlige refleksionsøvelser/mindre 
skriftlige opgaver/mundtlige oplæg 

  
 

Titel 13 
  

Sygdom i litteraturen (et skriftlighedsforløb) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof 
Petersen & Hermansen: Litteraturundervisning på lægestudiet skal lære 
kommende læger at se mennesket før sygdommen, Information 2019 (6 
ns) 
Caspar Eric: Jeg er ikke handikappet. Jeg har et handikap. Jeg er Caspar 
Eric. Politiken 2016 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter om den skriftlige eksamen i Dansk A, herunder rammer, 
regler, formalia og bedømmelseskriterier 
 
Lærernoter om den debatterende artikel 
 
Om den debatterende artikel i: Maja Bødtcher-Hansen & Susan Mose: 
Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf, Dansklærerforeningen 2019 (8 ns) 
 
Lærernoter med skema over den debatterende artikels opbygning 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål - eleverne kan: 
● Læringsmål - eleverne kan: 
● Redegøre for den debatterende artikel som skriftlig 

eksamensgenre samt genrens kendetegn 
● Anvende processkrivning med elektronisk portfolio i forskellige 

faser: førskrivningsfasen, skrivefasen og redigeringsfasen 

https://www.information.dk/kultur/2019/03/litteraturundervisning-paa-medicinstudiet-laere-kommende-laeger-se-mennesket-foer-sygdommen?fbclid=IwAR3NU97AdNJfuXTB6DSglzM6AGFy977o353adOXp7hFTlR32Zo5RbuovA8E
https://www.information.dk/kultur/2019/03/litteraturundervisning-paa-medicinstudiet-laere-kommende-laeger-se-mennesket-foer-sygdommen?fbclid=IwAR3NU97AdNJfuXTB6DSglzM6AGFy977o353adOXp7hFTlR32Zo5RbuovA8E
https://www.youtube.com/watch?v=GP0mzTVlsmA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GP0mzTVlsmA&feature=emb_logo


● Skrive en fængende indledning, god argumentation og 
diskussion samt en afrunding der opsummerer 
opgavebesvarelsens vigtigste pointer 

● Skrive formidlingsbevidst til modtageren  
● Give og modtage hhv. feedback og feedforward med fokus på at 

styrke egne og andres skrivekompetencer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/processkrivning/skriftlig vejledning med elektronisk 
portfolio/genaflevering 

  
 

Titel 14 
  

Debattle 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof 
Jonas Eikas tale ved Nordisk Råds Litteraturpris 2019 
Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2020 
Politiken: Politiken mener: Kina udstiller sig selv som en totalitær 
stormagt med sit urimelige og nærtagende krav om undskyldning for 
satiretegning (28. januar 2020) 
Berlingske Tidende: Politiken siger undskyld for Muhammed-tegning 
(26. februar 2010) 
 
 
Supplerende stof 
Lærernoter til taleskabelon. 
Lærernoter om det retoriske pentagram, retoriske virkemidler, 
appelformerne, denotation, konnotation og ordvalgsargumentation samt 
Toulmins argumentationsmodel. 
 
Videoer: 
Jonas Eikas tale ved Nordisk Råds Litteraturpris 2019 
Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2020 
 
Ture ud af huset: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6kCj4QbWGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G2TBY8FdkMg&feature=emb_logo


Eleverne har i et tværfagligt samarbejde mellem dansk og samfundsfag 
med fokus på den mundtlige og skriftlige debat været på to ture ud af 
huset: 

1. Live-publikum i Debatten torsdag d. 23/1-2020 i DR Byen med 
fokus på den mundtlige debat 

2. Rundvisning på Politikens debatredaktion mandag d. 3/2-2020 
af opinionsredaktør Mads Zacho Teglskov med introduktion til 
debatjournalistikken samt deltagelse i dagens store 
redaktionsmøde hvor morgendagens avis og dagens 
netjournalistik blev gennemgået med fokus på den skriftlige 
debat 

 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 21 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål - eleverne kan: 
● Reflektere over hvordan det moderne gennembruds kritik af “de 

tre k’er” (kirke, køn og klasse) stadig er relevante at debattere 
anno 2020 og diskutere nutidige eksempler på samme 

● Skrive en tale med udgangspunkt i et selvvalgt emne via 
processkrivning med løbende formativ feedback og feedforward 
fra både medstuderende og undervisere 

● Læse, høre og se to eksempler på professionelle taler og 
analysere talerne med fokus på argumentation og retorik, 
herunder det retoriske pentagram, retoriske virkemidler, 
appelformerne, denotation, konnotation og 
ordvalgsargumentation samt Toulmins argumentationsmodel 

● Analysere en medstuderendes tale med fokus på argumentation 
og retorik, herunder det retoriske pentagram, retoriske 
virkemidler, appelformerne, denotation, konnotation og 
ordvalgsargumentation samt Toulmins argumentationsmodel 
med fokus på feedback og den videre skriveproces 

● Fremføre egne taler i grupper og for klassen med fokus på den 
gode mundtlige fremstilling og formidling i forhold til 
kommunikationssituationen 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/processkrivning/skriftlig vejledning 
med elektronisk portfolio/peer feedback/mundtlige fremlæggelser 

  



  

Titel 15 
  

Samfundskritisk litteratur 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: “Håndbog til dansk - Litteratur, sprog og medier”, s. 
310-311 + 338-344 om billedanalyse 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Det moderne gennembrud: Ud med Gud, s. 102-119 (2014) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Industriens Århundrede  s. 130-143 (2014) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Selvbiografi og selviscenesættelse, s. 231-234 (2014) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Selvbiografi og selviscenesættelse, s. 146-151 (2014) 
 
Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette”, uddrag (1887)   
 
Amalie Skram: “Constance Ring”, uddrag (1885) 
 
Amalie Skram: “Karens Jul” - læst på norsk (1885) 
 
Herman Bang: “Irene Holm” (1890) 
 
Martin Andersen Nexø: “Pelle Erobreren” (1906-1910) (uddrag) 
 
Johannes V. Jensen: “Arbejderen” (1906) (uddrag) 
 
Fællesværk, Roman: Morten Pape, “Planen” (2015) 
 
Rudolf Broby-Johansen, “Bordelpige dræber ufødt” (1922) 
 
Yahya Hassan, “BARNDOM” (2013) (genlæst fra Titel 2) 
 
Supplerende stof: 
 
Malerier i Biedermeier-stil: Emil Bærentzen: “Bærentzen familiebillede” 



(1828), Constantin Hansen: “Tre unge piger. Kunstnerens Søstre. Alvilde, 
Ida, Henriette” (1827) m.fl. 
 
Herman Bang: “En lille Replik” (1890) 
 
DR: “Øgendahl og de store forfattere: Henrik Pontoppidan”, 2019. 
 
DR: “Øgendahl og de store forfattere: Herman Bang”, 2019. 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien”,  
Individ og identitet i det senmoderne samfund, s. 214-217 (2014) 
 
Scene fra Bille Augusts filmatisering af Pelle Erobreren 
https://www.youtube.com/watch?v=Po5nB7tJ2Gc 
 
Et interview med Morten Pape: 
https://www.youtube.com/watch?v=9XlDlOs6yAA 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 56 moduler á 50 minutter. 
 
Skønsmæssigt sidetal: 600 ns. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Fokus på den litterære periode Det moderne gennembrud 1871-1890 og 
Brandes’ parole om “At sætte problemer under debat. Hvordan og 
hvorfor er denne idé endnu relevant i vores tid? Og hvorfor bliver netop 
denne litterære ambition særlig vigtig i den sidste halvdel af 1800-tallet? 
Fokus på det moderne gennembrud som stilistisk og tematisk opgør med 
romantikken. 
 
Fokus på sondring ml. de tre problemfelter: Køn, kirke og klasse (de tre 
K’er) og disse tekstlige repræsentation hos særligt Henrik Pontoppidan og 
Amalie Skram. 
 
Overbygning til samfundskritisk litteratur i moderne tekster. Først inden 
for realisme-genren med fokus på Morten Papes Planen. Siden inden for 
modernisme-genren med fokus Broby-Johansen og Yahya Hassan. 
 
Kursisterne skal kunne: 

● forstå og genkende de problematikker, som periodens litteratur 
sætter fokus på 

https://www.youtube.com/watch?v=Po5nB7tJ2Gc
https://www.youtube.com/watch?v=9XlDlOs6yAA


● demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i 
perioden 

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde 

oplæg og argumentere for et synspunkt) med 
formidlingsbevidsthed 

● anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 
formidlingsmæssig sammenhæng 

● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 
danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur 
og samfund 

● perspektivere til minimalismen som en nutidig pendant til 
impressionismen 

●  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt 
arbejde/pararbejde/gruppearbejde/processkrivning/skriftlig vejledning 
med elektronisk portfolio/peer feedback/mundtlige fremlæggelser 

 
 

Titel 16 
  

Dokumentar og kortfilm 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof: 
Søren Egekvist (red.) Kortfilm, VUC – et analysekompendium, VUC Århus, 
2011. 
 
Jette Meldgaard Harboe: Zoom - Grundbog i medier, 2013, s. 286-288 
 
Birgitte Darager m.fl., Begreb om Dansk, 2019, s. 129-132 
 
Mathieu Ratthe: Lovefield (2008) 
 
Anders Walter: Helium (2014) 
 
Fællesværk, dokumentar: Joshua Oppenheimer: The Act of Killing (2012) 
 



Julie Bille: Vildt (2004) 
 
Alexander Kølpin: Under bæltestedet (2005) 
 
Marianne Olsen Ulrichsen: Kom (1995) 
 
Andrew Bowler, Time Freak (2011) 
 
Dayyan Eng, Bus 44 (2001) 
 
Lone Scherfig, Jeg  er bare den logerende (2005) 
 
Supplerende stof: 
Intro til dokumentarserien, The Jinx 
https://youtu.be/SAST6SgLmQg 
 
Scene fra Saving Private Ryan 
https://www.youtube.com/watch?v=DSKerypwUDM&feature=youtu.be 
 
Spies Rejser: Do it for Denmark - do it for mom, 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g 
 
Diverse afsnit af DR’s satireprogram, Løvens Bule 
 
Trailer til Sascha Baron Cohens Borat (2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=vlnUa_dNsRQ 
 

Omfang 
  

34 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 40 ns. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
Særlige fokuspunkter i dette forløb var på kortfilmen og dokumentaren 
som genre: Hvad er en kortfilm, hvad er en dokumentar, og hvad 
kendetegner disse? Yderligere blev Raskins syv parametre gennemgået. 
 
Kursisterne skal kunne: 

● aflæse betydningen af kortfilm samt dokumentarfilm kunne 
placere disse i en kommunikationssituation 

● opbygge et begrebsapparat og kunne bruge dette til at analysere 
kortfilm samt dokumentarfilm og herunder kunne inddrage 
filmiske virkemidler 

https://youtu.be/SAST6SgLmQg
https://www.youtube.com/watch?v=DSKerypwUDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g
https://www.youtube.com/watch?v=vlnUa_dNsRQ


● kende forskel på fakta- og fiktionskoder, særligt i dokumentarfilm 
● udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt 
● beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed 
● anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 

formidlingsmæssig sammenhæng 
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte oplæg/klasseundervisning/kreativt arbejde med filmiske 
virkemidler og redigering. 

 
 
Titel 17 
 

Repetition og eksamensforberedelse 

Indhold Jf. ovenstående 
Kernestof: 
Repetition af fagets kerneområder 
 
Supplerende stof: 
Formelle krav til den skriftlige samt den mundtlige eksamen 
 

Omfang 
 

Resterende lektioner (ca. 35 lektioner á 50 minutter) 

Særlige fokuspunkter Eksamensforberedelse m.v. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte oplæg, repetition parvis og eksamenstræning. 

 


