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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1. år 

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Tekstanalyse 

Titel 3 Sprog og magt 

Titel 4 Værklæsning i forbindelse med første projektperiode 

Titel 5  Digital dannelse 

Titel 6 Fornuft og følelser (litteraturhistorie fra middelalder til og med romantikken) 

 Titel 7  Dansk/historieopgave - skriftlighedsforløb 

 Titel 8  Du har en stemme - brug den! (Medborgerskabsforløb)  

 Titel 9  Nyhedsformidling  

  
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 2. år 
Forløb markeret med gul har været virtuel undervisning pga. Coronasituationen. 

Titel 10 Det moderne gennembrud 

Titel 11 Dokumentar- og kortfilm 

Titel 12 Mellem- & efterkrigstid 

Titel 13 Litteratur efter 1960 

Titel 14 De sidste fem års litteratur (Autofiktion) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Titel 1 Introduktion 
Indhold Danskfagets tre hovedgenre 

Omfang 
  

3 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Epik 
Drama 
Lyrik 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning 
Gruppearbejde 
Eleverne blev introduceret til forskellige eksempler på de tre 
hovedgenrer som de så arbejdede med i små grupper. 
Teksteksemplerne var uddrag af tekster der skal arbejdes med 
gennem resten af forløbet. Derfor er de ikke indskrevet her. 

  

Titel 2 Tekstanalyse 
Indhold Kernestof  

“Biller” af Charlotte Weitze (1996) (sideantal: 6) 
“Henrettelse” af Tom Kristensen (1922) (sideantal: 1) 
“Forestillinger” (afsnit 1 og afsnit 2) instrueret af Per Fly 
 
 
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  
Holdspecifikt stof: 
 
“En flinker fyr” Pia Juul (2005) sider: 2,5 
“Nordkraft” Uddrag af Jakob Ejersbo (2002) p. 1-10  sider: 8 
“Nørreport” Katrine Marie Guldager (2004) sider: 4 

https://docs.google.com/document/d/1no0_TPBb-mqYgg3KXpkVJAKBp9Mob2Kmg4J-TbKepKE/edit


 
 
 
 
 

“Sex” Jan Sonnergaard (1997) sider: 3 
“De tre veninder” Jesper Wung Zung (2000) sider: 2 
“Jeg refresher” Caspar Eric (2014) sider: 3 
 
“En flinker fyr” Pia Juul (2005) sider: 2,5 
“Nordkraft” Uddrag af Jakob Ejersbo (2002) p. 1-10  sider: 8 
“Nørreport” Katrine Marie Guldager (2004) sider: 4 
“Sex” Jan Sonnergaard (1997) sider: 3 
“De tre veninder” Jesper Wung Zung (2000) sider: 2 
“Jeg refresher” Caspar Eric (2014) sider: 3 
 

“Nørreport” Katrine Marie Guldager (2004) sider: 4 

“Kvinden i Baren” Naja Marie Aidt (2006) sider: 5 

“William” af Jan Sonnergaard (1997) sider: 5 

“Sex” af Jan Sonnergaard (1997) sider: 3 

“Alle kan ro” Pia Juul (2008) sider: 5 

“Hjertet der sladrede” Edgar Allan Poe (1843) 

 

Danskhed er en moderne opfindelse: Videnskab.dk, 2009 (2 ½ 
sider) 
Svanereden: H. C. Andersen, 1852 (1 sider) 
UDEN FOR DØREN: Yahya Hassan, 2013 (1 side) 
Tryghed og tillid: Kim Christensen, Dansk folkepartis valgvideo 
2015 (1 side)  
Danmark: Peter Carlsen: Danmark 2009 (Billede) (2 sider) 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
 
25 lektioner 
25 lektioner 
25 lektioner 
15 lektioner 

https://docs.google.com/document/d/1bUsv0q3tYayqOMSv52Wm1ynI-rgDFwhOloVsK96RZ7c/edit
https://docs.google.com/document/d/1fUR5UHFmhmWhns7VuwzI5qijv3C4qG8QFZp6mzOyLIY/edit
https://docs.google.com/document/d/1JCeKMH1cfsT95D-bk3l7M8MSyqnW7K4JTByUL9-hJ-s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B--VM5rWXSbaS0t1TjFtc2JRQzA/view
https://docs.google.com/document/d/1kw6afQM3ykPNkfPPJ09lucKm_cf5BfvFZZqUsOewzKA/edit


 
 
 
 
 

Særlige 
fokuspunkter 

 
● Genkende genretræk i en litterær tekst og placerer teksten 

indenfor den pågældende fiktive hovedgenre - epik og lyrik. 
● 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. 

● Analyse 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. 

● Samle de relevante iagttagelser fra analysen i en fortolkning 
af teksten, hvor du bl.a. kan pege på temaer og budskab.  

● Pege på hvilket taksonomisk niveau, du befinder dig på i dit 
arbejde med teksten. 

I et forløb hvor overemnet var danskhed / nationalisme bliver 
eleverne introduceret til danskfagets genrer, hvor der arbejdes med 
tydeliggørelse af de tre overordnede trin i Blooms taksonomi.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
Gruppearbejde og afslutningsvis skulle elever individuelt skrive en 
op ud fra de læste tekster hvor de anvendte de tre taksonomiske 
niveauer. 

  

Titel 3  Sprog og magt 
Indhold Kernestof  

Kennedys Berlintale (sideantal: 2) 
Johanne Schmidt Nielsens 1. maj tale fra 2016 (uddrag) (sideantal: 
2) 
 
Om appelformer I:”Begreb om dansk” af Birgitte Darger, Kasper 
Lezuik Hansen og Claus Nielsen (side 31-45) (sideantal: 2) 
 
supplerende stof 
 
Holdspecifikt stof: 
Tekster og klip nedenfor er brugt på holdene U18 V18 
 
Argumentation I: “Til tasterne” af Janne Vigsø Børsting (side 40-41) 
(sideantal 1¼ ) 
 



 
 
 
 
 

Peter Heller Lützen: Ordvalgsargumenter I: “Det sproglige i dansk” 
I-bog fra systime (2016) 
 
Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg, Mette Trangbæk Hammer: 
”Faglige forbindelser i dansk” (2005) 

H.C. Andersen: “Fyrtøjet” (uddrag) 
 
Kampen om sproget: “Magtens sprog” (DR2, 2010) 
 
Klip fra Youtube:  
Søren Pilmarks tale til Hjælp Nu Indsamling: 
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8  
 
Malala Yousafzais tale til Nobels Fredspris: 
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M 
 
Kristina Kuzmic om amning i offentligheden: 
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734 
 
Adolf Hitler: https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o 
 
Cheanne Nielsen (DF): 
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw 
 
John. F. Kennedys tale i Berlin: 
https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8  
 
Blogindlæg:  
Mikael Jalving: “Farvel til finken” Jyllands-Posten 18-01-2016. Link: 
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/far
vel-til-finken/  
 
Ciceros retoriske pentagram: 
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html  
 
Denotation og konnotation: 
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html 
 
Retoriske virkemidler. Lærernoter 
 
Martin L. Kings tale (I have a dream) 28. august 1963, Washington 
D. C.(2 s) 
Toulmins argumentationsmodel (2 s) 
Sproghandlinger (4 s) 
Denotation og konnotation 
Appelformer (3 s) 
Det retoriske pentagram 
Retoriske og sproglige virkemidler (3 s) 

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=AnpTWKKWQ1o
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw
https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html
https://docs.google.com/document/d/1QsaktaO6gU6vG4s80nK5SJnfJhbkn8EIOePlaO1-pI4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z2ekb6AGh240i1sPcj1UwmOAJeNtYTk0v-ib428NTkE/edit#
https://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html
https://docs.google.com/document/d/1HOg_FJbWux8oXdVNVXSvqy1aPVnU-2VnAhzLw-7tu7g/edit#heading=h.dowj3jtzfriw
https://docs.google.com/document/d/1-mZ8wAMapUncduNzneKzSw1n4PB1rmZE4m3sfPbY9xs/edit
https://docs.google.com/document/d/1LrE2NSwBBOWnZt0dO_xMzrg677_0I3DmuM1oKUSUJ2A/edit


 
 
 
 
 

Argumenttyper (2 s) 
Kommunikationsmodellen (1½ s) 
Ali fra Yallahrups nytårstale 
Dolphs nytårstale 
Dronningens nytårstale 2014 
Martin L. Kings tale (I have a dream) (4 s) 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
 
30 lektioner 
30 lektioner 
30 lektioner 
25 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

● At få en viden om, at sprog kan være manipulerende. 
● At kunne redegøre for begreberne denotation og konnotation 

og anvende dem i praksis. 
● At kunne lave en argumentationsanalyse af en debat 
● Kendskab til og brug af begreberne: ordvalgsargument, 

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

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  
 
Eleverne arbejdede i par og grupper med autentiske tekster både i 
skrift og film. Arbejdet var tilrettelagt så eleverne løbende lagde flere 
begreber på teksterne for så til sidst selv at skulle skrive en tale der 
så blev fremført for klassen eller i mindre grupper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1yOxmMKhCV66mzVZ61BUfZQ_SlTcQHTfm9lkuQdkpROA/edit
https://www.gymdansk.dk/laswells-kommunikationsmodel.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTBqhWDFKI
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=8K0LcHOB6Vs
https://docs.google.com/document/d/1gDllGedTdOwPCezW36dBvjIobsAK_wk1pYcZrJyPzEA/edit#heading=h.gjdgxs


 
 
 
 
 

Titel 4 
  

Værklæsning i forbindelse med første projektperiode 

Indhold Følgende tekster betragtes som et samlet værk i projektperioden: 
● Kierkegaard, Søren: Kortfilm om stadielæren og valget 
● Seeberg, Peter: 'Hjulet' i Eftersøgningen og andre noveller, 

1962, Gyldendal. (3 ns.) 
● Jensen, Phillip: De meningsløse gentagelser, kortfilm om 

Sisyfos 
● Sivas: Det gode liv, fra albummet d.a.u.d.a II, 2014 

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

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
12 lektioner 
12 lektioner 
12 lektioner 
12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  

Titel 5 
  

Digital Dannelse  

Indhold Kernestof  
Selvfortællinger på de sociale medier I:” Fortællingens spejl” af 
Susan Mose m.fl. (s.79-88) 
https://drive.google.com/file/d/1s8_lwaVmOc9XMc7Yb0CbkResFsm
-lLDb/view 
 
“Når mobilen tager magten” Del 1 fra TV2 (2015) (find den på CFU) 
 
Holdspeficit stof:  
“Ung, nøgen og udstillet” DR2 dokumentar (2016) 
“SKAM II” episode 9 NRK (2016) 
“LIKE” uddrag kap. 1 del 1 og 2, kap. 2 del 2 og 3 og kap. 3 del 2.  
Vincent F. Hendricks & Camilla Mehlsen (2019)  
 
“Ung, nøgen og udstillet” DR2 dokumentar (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4kWmh-a7k
https://drive.google.com/file/d/1s8_lwaVmOc9XMc7Yb0CbkResFsm-lLDb/view
https://drive.google.com/file/d/1s8_lwaVmOc9XMc7Yb0CbkResFsm-lLDb/view


 
 
 
 
 

“SKAM II” episode 9 NRK (2016) 
“LIKE” uddrag kap. 1 del 1 og 2, kap. 2 del 2 og 3 og kap. 3 del 2.  
Vincent F. Hendricks & Camilla Mehlsen (2019)  
 
“Sociale Medier” fra Begreb om Dansk, Birgitte Darger m.fl. 

Systime, 2019 sider: 2 

“Nosedive” fra Black Mirror, Netflix, 2016 Sider: 30 

"Frontstage & Backstage" (fra: Samfundsfag C af Mads Beyer, 

Claus Lasse Frederiksen & Henrik Kureer, Systime 2019) sider: 2 

LIKE - Shitstorme, fake news, fear of missing out. What's not to 

like? af Camilla Mehlsen, Vincent F. Hendricks m.fl. Center for 

Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet, 2019. 

“Del 1: Mig og mine normer på nettet” sider: 20 

http://fielaursen.dk/  Sider: 10 

Fie Laursens facebookside: 

(https://www.facebook.com/FieLaursenOfficial/) sider: 10 

“Ung, nøgen og udstillet” DR2 dokumentar (2016) 
 
“LIKE” (uddrag):Vincent F. Hendricks & Camilla Mehlsen (2019) (11 
s) 
“Hængt ud på nettet” (CFU) 
“Når Facebook gør os dummere” (2 s) 
“En uge uden Facebook gør os gladere (1½ s) 
Eget materiale 

Omfang 
  

15 lektioner 
15 lektioner 
20 lektioner 
25 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

● Bevidsthed om egen digitale dannelse 

● Bevidsthed om hvordan identiteten iscenesættes på 

og formes på de sociale medier 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, virtuelt 
arbejde. 

  

Titel 6  Fornuft og følelse (litteraturhistorie fra 
middelalder til og med romantikken)  

https://docs.google.com/document/d/1UEddyxrBhEM91lVg8T0pAbTNDowFwusgroCIOKWZ4rw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hUeyS_6Ma53MkgTscDJcKaYPkANVZCem
https://drive.google.com/open?id=1hUeyS_6Ma53MkgTscDJcKaYPkANVZCem
http://fielaursen.dk/
https://www.facebook.com/FieLaursenOfficial/
https://docs.google.com/document/d/1vt1MLhTco1okkGK9h63yM4XEz-Y8IhrpWeHcmdwfIY0/edit
https://drive.google.com/open?id=1DpGVuhHQ1b_TKPonrP1fmDDxFhtthSaqFQ7z0wivOT4
https://drive.google.com/open?id=1_wD1zq_VepMtFiBML91Zj68kh8UFPDqHYhNmHu-EmzI
https://docs.google.com/presentation/d/1QC6n_rn9cUNQIjJzJld_AkJomGRrEanEtZwfveETgMM/edit#slide=id.g563749c415_0_0


 
 
 
 
 

Indhold Kernestof: 

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn (4,3 ns.) 

Epistel :Ægteskab og tvang Af Holberg, Ludvig (1745) (1,5 ns.) 

Universalromantik: Guldhornene Af Oehlenschläger, Adam (1803) (5,5 
ns.) 

Nationalromantik: Nu falmer skoven trindt om land af Grundtvig, N.F.S. 
(1844) (1,3 ns.) 

Romantisme: Sildig opvaagnen Af Blicher, Steen Steensen (1828) (20,5 
ns.) VÆRK  

Den lille Pige med Svovlstikkerne Andersen, H.C. (1845) (2 ns.) 

 

Holdspecifikt stof: 

Sørensen, M. & Rangvid, M., 2014, Systime: Brug litteraturhistorien, 
s. 17-18; 46-47; 62-65 

“Indvielsen” Schack von Staffeldt: (1804) Sider:1 

 

Sørensen, M. & Rangvid, M., 2014, Systime: Brug litteraturhistorien, 
s. 17-18; 46-47; 62-65 

“Højt for træets grønne top” Peter Faber (1848) Sider: 2 

 

“Hr. Bøsmer i Elverhjem” Sider: 3 

“Der er hvile for Hiernen i Dameselskab” og “Censur” epistler af Ludvig 
Holberg Sider: 8 

Rather Homemade productions, youtube film om Romantikken og 
Oplysningstiden. Sider: 1 

“Romantikken” fra Litteraturhistorien på Langs og på Tværs af Bertelsen 
m.fl. Systime, 2019 Sider: 10 

“Indvielsen” Schack von Staffeldt (1804) Sider: 2 

“Klokken” HC Andersen (1845) Sider: 5 

“Højt fra Træets Grønne Top” Peter Faber (1847) sider: 1 

DF’s valgsang 

Michael Falch 

Grundtvig 

Nik & Jay: Vi vandt i dag 

http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=folke2001042102
https://drive.google.com/open?id=1D5GzruTyEP0yWLsYsKobVi1jiyJT2RhhMivbgru3oDI
https://drive.google.com/open?id=0B54amkAFROE-YllKZE01UnFqYzA
https://drive.google.com/open?id=170vqdHRRpOgTQloc3t_bzCtc0IGohrk5eCMrQ7ktXEk
https://drive.google.com/open?id=0B54amkAFROE-UVl2MnpXOHU2QXM
https://drive.google.com/open?id=1kf4bY5k_u4IndyHKR1Zbx4VUG2jvP0lIx0BXTQfa1gU
https://docs.google.com/document/d/1-OawjW1a0GbQRiJLVNh8qLpcUoIczsbXwyVT9Q9o-_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FzRAq9Xu1cg_6EO6jOqd_YeNU4q5qv3dFsnLYfRhukc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jche7HcDInNoZjZXZZrEyeB-7EZXYEfbH2-QBg5YOE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NKODJLqBeP-s_h1qYFrHr5WuuBu4Ie9w4s6mgq8y8bo/edit


 
 
 
 
 

Guldhornene (Per Vers) 

1800’tallet på vrangen (00:00 - 06:00 + 17:50 - 24.47) 

Sørensen & Rangvid: Brug Litteraturhistorien (6 s) 

Du gamle, du fria (1 s) 

Ja vi elsker dette landet (1 s) 

Der er et yndigt land (1 s) 

1800’tallet på vrangen (00:00 - 07:05 + 21:50 - 25:05 + 35:43 - slut) 

Johan Krohn: Et besøg 

HCA: Moderen med barnet 

Joachim B. Olsen 

1800’tallet på vrangen (29:30 - 32:56) 

Supplerende stof: 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
25 lektioner 
25 lektioner 
25 lektioner 
35 lektioner 
 

Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan forstå ældre tekster på baggrund af deres 
litteraturhistoriske periode  

● Kan analysere forskellige tekstgenrer. 
● Har indarbejdet brugen af analysemodeller til forskellige 

tekstgenrer 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

● Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 
samspil med kultur og samfund 

● 5 kanonforfattere (Holberg, Oehlenschläger, Grundtvig, H.C. 
Andersen, Blicher) 

● Værklæsning 
● Analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster 
● Remediering 

  

https://www.showme.com/sh/?h=FJyxFdA
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/-/18-tallet-pa-vrangen-1-8#!/
https://docs.google.com/document/d/1w8ba3wiDgPbt9iNF0IbgCtjCo3w6X_fEUpkzS10BVSA/edit
https://docs.google.com/document/d/1p_Np_B5sEbo4jUHWK6idnib9eZ4kbcQWYbU_1-_Odzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S3dQlgU7cofpIQmbbHYFxHqZ3UaX9766rRrDzTWkQzM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qHx9RgsD4VbknCs-l9Q9XLtPV-9nBUXPztn2PO4g9sg/edit?usp=sharing
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/-/18-tallet-pa-vrangen-3-8#!/
https://docs.google.com/document/d/1cIwf7oCCfSchhq6OgCZ8cOllJLuepOW-fWh20K7hxPs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aPQWlzW5WInccvgwE8SdqI9Hvjg1IsNi_W5Hh1SvzlY/edit?usp=sharing
https://politiken.dk/indland/politik/art5582798/Joachim-B.-Olsen-4.000-kr-om-m%C3%A5neden-er-ingen-dans-p%C3%A5-roser
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/-/18-tallet-pa-vrangen-3-8#!/


 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  

Titel 7 
  

Dansk/historieopgave - skriftlighedsforløb 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Der er et Yndigt Land af Adam Oehlenschläger (1819) (30 s.) 
 
Om romantikken I: “Brug litteraturhistorien” af Mimi Sørensen og Mads 
Rangvid (62-63, 73) 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
15 lektioner af 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 
- kan arbejde struktureret med en større skriftlig opgave.  

- forstår processen i at skrive en større skriftlig opgave.  

- bliver klar til at skrive SSO på andet år. 

 
De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 
skriftligt såvel som multimodalt 

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

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, pararbejde, 
feedback, processkrivning  

  

Titel 8  Brug din stemme 
(medborgerskabsforløb) 

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


 
 
 
 
 

Indhold Sofie Diemer Leonhardts video "Et teenagerliv" (10 sider) 
Lasse Nyholm "Indfødsretprøven" (10 sider) 
Peter Dyreborgs definition af poetry slam og spoken word (2 
sider) 
Poetry Slam show med Peter Dyreborg (30 sider) 
  

Omfang  Anvendt uddannelsestid 
5 lektioner 
8 lektioner  
8 lektioner 
5 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

■  Eleverne har arbejdet med, hvordan de kan udtrykke sig 
på forskellige måder. 

■ Eleverne har skrevet deres eget poetry slam digt, som 

udtrykker en holdning. 

■ Eleverne har fremført deres eget poetry slam digt for 

andre. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  

Titel 9 Nyhedsformidling  

Indhold Kernestof  
Artikler:  
Nordjyske 
BT 
Jyllandsposten 
Fyens Stiftstidende 
 
Om medier I: Håndbog til dansk; Ole Schultz Larsen, Systime, 2015 

- “Hvad er en avis?” (3 s) 
- Nyhedskriterier (2 s) 
- Layout (2 s) 
- Avisens genre (3 s) 

 
supplerende stof 
 

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
https://docs.google.com/document/d/1nI0qfOhyyPNb0g2JKUNNhLeffrJtdsphIEcJxrkhexM/edit
https://docs.google.com/document/d/1VWxzORaD2zhN6k2w4nzjNeRfx8gxggLenfXfJrebJcQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1cXpExa-yLFaf4xYHEgjJQvedoXVHb5pJaV5toQvrMD0/edit#heading=h.bkvoj8d6wh04
https://docs.google.com/document/d/16FPFcm_qBZprumRoz0tYaiDXmwIarcaTSe9pjErh7qM/edit#heading=h.yujx1jpgvvcg


 
 
 
 
 

Holdspecifict stof: 
“Forfærdende Ulykke på Nordbanen” i Aftenbladet 12. Juli 1897 af 
Herman bang. Sider 2 
“Avisjournalistik” kapitel 5, om vinkling, kilder, interview og 
nyhedsreportagen i Håndbog i dansk. sider: 3 
 
“Avisjournalistik” kapitel 5, om vinkling, kilder og interview i 
Håndbog i dansk sider: 3 
 
“Vælgererklæringer strømmer ind til stram kurs”, BT Metro 1. maj.  
“Minerva Modellen” fra HHXelev.dk 
“Nu er det nu: Klimaet kan ikke vente”, Leder Information 8. maj 
“Valget i virkeligheden” Leder Ekstra Bladet 8. maj 
“Valget i Virkeligheden” eb.dk, 8 Maj - valgfilm m. Poul Madsen. 
 
 
“Puttefest i Dyrehaven” 
(Berlingske 19/8-2018) 
“Mand slået ned med høne” 
  

Omfang  Anvendt uddannelsestid 
10 lektioner 
10 lektioner 
12 lektioner 
30 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan redegøre for og analysere forskellige 
○ avistyper 
○ nyhedskriterier 
○ layoutformer 

 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

● Demonstrere viden om forskellige typer journalistik 
● Demonstrere indblik i sprogets funktion og anvendelse i 

forskellige avistyper 
● Analysere, fortolke og perspektivere autentiske tekster 
● demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 

https://docs.google.com/document/d/17Yppa5zSIAOJ9-fV3sbK3FjAKutj8TpxRb-_Bi5vdMg/edit
https://docs.google.com/document/d/17Yppa5zSIAOJ9-fV3sbK3FjAKutj8TpxRb-_Bi5vdMg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ptuHf-UVORjt6IT2lUXO4AhmzhCgNOlzTmAdZTCRpbs/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 

● Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 
information i udvalgte medier 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  
 
Eleverne arbejdede med autentiske tekster hvor de øvede 
nyhedsformidlingens mange begreber. Afslutningsvis var de på 
ungdommens folkemøde hvor de som journalister skulle skrive 
forskellige typer artikler for forskellige avistyper. 

 
Undervisningsforløb på 2. år 
Titel 10 Det moderne gennembrud 
Indhold Kernestof 

Herman Bang:Pernille 
Pontoppidan: Naadsensbrød 
Yahya Hassan: UDEN FOR DØREN 
Drachmann: Ude og hjemme  
Brandes forelæsninger 
Nexø: Lønningsdag 
Information: #meetoo 
 
 
Sekundær litteratur 
Den moderne litteraturs gennembrud 
1800’tallet på vrangen (00:00 - 06:48)  
Pontoppidan 
Drachmann 
Digtanalyse 
1800’tallet på vrangen (19:20 -  26:04) 
Naturalisme 
Herman Bang 
Impressionisme 
1800’tallet på vrangen (00:00 - 08:44)  

Omfang 25 lektioner 
152 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet skal eleverne kunne: 
- Redegøre for de litterære strømninger der præger perioden 
- Dokumentere kendskab til toneangivende forfattere og tekster fra 
perioden 

https://docs.google.com/document/d/1Oi_CptK6206eqhvria_CP83W22XdL1CwnrZeZBNOg_8/edit
https://docs.google.com/document/d/1P4UKOX9CXmT-qUcKgR2zBAsodXhVdE0vsAh3BM1u5TM/edit
https://docs.google.com/document/d/16JdfkdIarlm7jZnF3uGupMyT8WVDDoKzIXN96-Ik6ys/edit
https://docs.google.com/document/d/1nj--goO8_idxQDsZmhtaN8I9h1OnMD51x_ohKT6YshQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xu6L0aGr_Rne5s0-O1NRA5PB209XHKBexo3x-0Hmlz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xu6L0aGr_Rne5s0-O1NRA5PB209XHKBexo3x-0Hmlz0/edit
https://drive.google.com/open?id=1JqgvsdHes-6_OnfPeasdKIo66TcVXi3onWB7lTld9rA
https://docs.google.com/document/d/15WkfAStyiKqanMMgpA4qbeNqQupBY-gfXZcyV1TJXfU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_xprz6UQtACaq03tCL5YwvTppj9bSje1UIPoB4u2abk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=kZFIoEXzu6U&index=2&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G
https://docs.google.com/document/d/1AOdZMKMyTIYagmRttXmJyro6ujwZG6hJSy9eYiruAZA/edit
https://docs.google.com/document/d/1mMTVzb4nPernIjOeataCeiRo3JQdQckWsoH0ENnWgqI/edit
https://drive.google.com/file/d/0B--VM5rWXSbaWmlSbE1GLTBmVTg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kZFIoEXzu6U&index=2&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G
https://docs.google.com/document/d/1vNchPLS4IFNxGplEod58iIBwydwavvPu0NT780QeScI/edit
https://docs.google.com/document/d/1W4eN7TWjl0pg2OM0_k0p93xSfKu4G3lpCTy44MCYeTo/edit
https://docs.google.com/document/d/1mnoV3hXW5rl8Z46XTVLEmez9g01Gji3J3MZtceRmJRM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=wtpLXrIbm2Q&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G&index=4


 
 
 
 
 

- Perspektivere tekster fra samme periode og andre litteraturhistoriske 
perioder. 
- Vise kendskab til den litterære udvikling herunder samspillet mellem 
tekst, kunstner og samfund. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

I forlængelse af modulet om romantikken arbejdes der med tidstypiske 
tekster fra perioden. Kursisterne fremlægger på forskellig måder tre 
tekster (plancher, matrix & klassefremlæggelser) i grupper og laver 
derefter en skriftlig opgave over en selvvagt tekst som så 
perspektiveres til en af de andre fremlagte tekster. 

  

Titel 11 Dokumentarfilm / reality 
Indhold Kernestof 

Jens Dahl: 2 piger 1 kage, 2013 
Christensen og Hvam: KLOVN, Årstiderne, Zentropa 2005 
Christensen og Hvam: Når virkelighed og fantasi flyder sammen, 
Zentropa 2005 
Michael Moore: Bowling for Columbine, Dog Eat Dog Films 2002 
Michael Wilson: Michael Moore hates America, HCW Films 2004 
Sekundær litteratur 
Fakta og fiktionskoder 
Autencitetsmarkører 
http://www.monsoontv.dk/de-7-parametere 
Langdahl, Olsen & Quist: Krydsfelt: Grundbog i dansk, Gyldendal, 
2010 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2015 

Omfang 15 lektioner 
250 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet skal eleverne kunne: 
- genkende, redegøre for og analysere fakta og fiktionskoder 
- anvende autencitetsmarkører i en analyse af en dokumentarisk 

tekst. 
- forstå betydningen af at være kildekritisk 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Pararbejde 
Individuelt skriftligt arbejde: Eleverne skrev en anmeldelse af 
“Bowling…” og først derefter så de “Michael Moore hates…”. De skulle 
så både mundtligt og skriftligt give hinanden feedback på den 
‘manglende’ kildekritiske tilgang til anmeldelsen. 
I grupper skulle eleverne finde og argumentere for forskellige 
autencitetsmarkører i de to afsnit af “KLOVN” 

https://docs.google.com/document/d/16ziZJW21Hb4H4QG7JFPEbV2-x1Mw-ouBoniNRC0ufmw/edit#
https://docs.google.com/document/d/1WpmK_zXhyuFQnrmIizqHN8pKi7Q2ppQ4VZbhSZsP6Cs/edit
http://www.monsoontv.dk/de-7-parametere


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Titel 12 Mellem- & efterkrigstid 

Indhold Kernestof 
Peter Seeberg: Hjulet, Eftersøgningen og andre noveller, Gyldendal, 
1962  
Karen Blixen Ringen, Skæbne-Anekdoter, 1958 
Klaus Rifbjerg: Livet i Badeværelset, Konfrontation, Det Schønbergske 
Forlag 1960 
Cecil  Bødker: Øjet, Fremad, 1961 (værkslæsning)  
  
Sekundær litteratur  
Sørensen & Rangvid: Brug litteraturhistorien, s. 145 - 148, Systime 
2014  
Liselotte Henriksen: Eksistentialismen i dansk: fra Kierkegaard til 
Sonnergaard, Systime 2017 

Omfang 42 lektioner 
220 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet kan eleverne 
- redegøre for de litterære strømninger der kendetegnede 

perioden 
- forholde sig overordnet til eksistentialisme og livsvalg 
- demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur, samfund 

og tid. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde.  
Eleverne skulle arbejde med de tre tekster fra mellemkrigstiden med 
særlig fokus på form og billedsprog. I direkte forlængelse arbejdede 
eleverne med to af teksterne fra efterkrigstiden hvor de skulle fokusere 
på de eksistentielle valg. I gruppefremlæggelser fremlagde eleverne en 
tekst fra hver periode og derigennem påvise de grundlæggende 
forskelle.  
Afslutningsvis skrev eleverne egne digte hvor fortælleren var erstattet 
med en genstand. Dette skulle gerne give eleverne en ide om Rifbjergs 
plan om at se verden uden mennesket nødvendigvis er centrum. 

  
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ROkjjxTB5qjYXh85WldBA2GszSkAtwgPxzkQKCzKNfs
https://docs.google.com/document/d/1vxH5cRDAS5yj0KXAqEuPR-eTlaoEL_2ckeDVQPl0zao/edit
https://docs.google.com/document/d/1NhiI9H4M0Hr-pOAQ4cJ0tzbNFz0qu1KNX_N-qbmkStQ/edit


 
 
 
 
 

Titel 13 Litteratur efter 1960 

Indhold Kernestofstof 
Vita Andersen: Arkitektens specialitet, Tryghedsnarkomaner, 
Gyldendal 1977 
Anders Bodelsen: Signalet, Drivhuset, Gyldendal 1972 
 
Michael Strunge: SKRÅT OP, Skrigerene 1980 
Michael Strunge: De kommende, Livets hastighed 1978 
Michael Strunge: Den hæslige by, Vi folder drømmens faner ud 1978 
Søren Fauli: De Skrigende Halse, Cosmo Film 1993  
Astrid Salbach: Chefen, Månens ansigt, Gyldendal, 2005 
Helle Helle: Fasaner  
 
Sekundær litteratur 
Hansen, Kennebo & Bertelsen: Litteraturhistorien - langs og på tværs, 
Systime, 2012 
Sørensen og Rangvild: Brug litteraturhistorien, Systime 2014 

Omfang 
  

20 lektioner 
200 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Bekendelseslitteratur 
Ny- og Socialrealisme 
Kropsmodernisme 
Minimalisme 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har primært arbejdet individuelt med kerneteksterne i form af 
spørgsmål / svar. Dette er så blevet bearbejdet i virtuel 
klassegennemgang. 

  
 

Titel 14 Litteratur i de sidste 5 år (autofiktion) 

Indhold Kernestof 
Leonore Christina Skov: Den der lever stille,Politikens Forlag, 2018 
(uddrag) 
Morten Pape: Planen, Politikens Forlag 2015  (uddrag) 
Caspar Erik: Dagbog fra dage med Corona, Caspar Erics Blog, 2020 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CWNKjnIX_Ti2FVORb9cgKLknx0W2asyIvhO_xi8QpLc
https://drive.google.com/open?id=17oHZgT3CC3NUkZrSsmfOLxvnnFAjU6hey8mFUYvEveY
https://docs.google.com/document/d/1D09IeXNyG-ciWqnTI8bIVAVkxpHpVlfgaKePmtSWvos/edit
https://drive.google.com/open?id=1Ds6ufX56FT2f3MUaLqfuwUnKDKBdr-8qEMdpzXW9Jl8
https://docs.google.com/document/d/15QX-5KAWroTwGjxQwCuhCwsivtRquabdM6s14nJLn50/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/open?id=1_mInotgjKOc_Sudmo3V1cXDWHtyH1qqKoQgBES1STb8


 
 
 
 
 

Sekundær litteratur 
Kjær-Hansen, Kennebo & Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og 
på tværs, Systime, 2020 

Omfang 
  

10 lektioner 
25 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Selvbiografisme 
Autofiktion 
Dobbetkontrakt 
Fakta / fiktion / faktion 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning og individuelt arbejde 

  
 
  


