
 

 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin  Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2020 

 
Institution  KBH SYD 

Uddannelse  Hf2 - 2. år 

Fag og niveau  Dansk A 

Lærer(e)  PGD 

Hold  0sama18 & 0samb18 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
  2. år (UVB for 1. år kan findes herefter) 

Titel 1  Kommunikation og medier (medborgerskab) - repetition af nyhedsformidling 

Titel 2  Kortfilm 

Titel 3  Skriftlighed 

Titel 4  Litteraturhistorie: 1800-1870 Romantikken - repetition og værklæsning 

Titel 5  Studietur - online dagbog/reportage fra Barcelona 

Titel 6  Litteraturhistorie: 1870-1890 Det moderne gennembrud 

Titel 7  Litteraturhistorie: 1890-1910 Det Folkelige Gennembrud 

Titel 8  TV-Dokumentaren som genre 

Titel 9  Litteraturhistorie: 1900-1940 Den tidlige modernisme 

Titel 10  Litteraturhistorie: 1950-1980 Efterkrigstiden 

Titel 11  Reklameanalyse - Sex og Reklamer 

Titel 12  Litteraturhistorie: 1980-2015 Det senmoderne 

Titel 13  Litteraturhistorie: 2015-2020 De seneste fem års litteratur 

Titel 14  Repetition 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 Titel 1  Kommunikation og medier (medborgerskab) - repetition af nyhedsformidling 

Indhold  Kernestof: 
Ole Schultz Larsen ‘Håndbog til dansk. Litteratur, sprog og medier,’ s. 197-222; 
260; 278-279; 282-283. 
Birgitte Darger m.fl. ‘Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier’, s. 17-19 
(fakta- og fiktionskoder) 
Henrik Borg Jensen ‘Danskfagets metoder,’ s. 165-169. 
 
Supplerende materiale: 
“Fynsk fodboldvold: Spillere spyttede og kastede genstand efter dommer” 
Fyens.dk Sofie Ejlskov Hugger, 9. maj 2017 
“Naboer: Stadig masser af hashhandel på Christiania” Jyllandsposten, Carsten 
Christensen, 16. jan 2014 
“12-årig dreng stjal sin mors kreditkort og tog på luksusferie - over 4.000 
kilometer væk: 'Han forstår ikke et nej'” B.T., Daniel Seistrup, 22. apr. 2018 
“Ansat stjal fly og styrtede ned” Nordjyske, Ritzau, 11. aug. 2018 
 
Materiale brugt i forberedelse til UFM: 
Videoreportage: “Ungdommens Folkemøde - unge svarer på: hvad er vigtigt at 
kæmpe for” Berlinske, Thomas Lekfeldt, 8. sept. 2017 
Artikel: “Ungdommens Folkemøde: Hvad kæmper de for, hvis de da kæmper?” 
Berlinske, Niels P. York, 8. sept. 2017 
Artikel/interview: “Ungdommens Folkemøde: Det kæmper de unge for” 
Politiken, Alexandra Mollerup, 6. sept. 2018 
Artikel/interview: “Ungdommens Folkemøde: Er der sex i lokalpolitik?” TV2 
Lorry, Nanna Holst & Schannie Nyholm, 7. sept. 2018 
 
“Det gode spørgeskema hæfte” Danmarks evalueringsinstitut (www.eva.dk) 
2017 
Arbejdssite og idekatalog til øvelser til skabelse af egen journalistiske 
produktion. (Egen produktion) 
 
Egen Netavis om Ungdommens Folkemøde (elevproduktion) (Værk) 

Omfang 
 

21 lektioner af 50 min 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet er en repetition af forløbet om journalistik fra 1. år, kombineret med et 
praktisk element, der har fokus på medborgerskab samt en tur på Ungdommens 
Folkemøde i Valbyparken, hvor eleverne skal lave deres egen journalistiske 
produktion, som bliver udgivet på en online net-avis. Net-avisen anses som et 
værk, og efter folkemødet sættes eleverne til at arbejde med hinandens 
journalistiske produktioner ud fra de arbejdsredskaber de har lært i forløbet. 
 
Vi har fokus på: 

● Journalistiske genrer som nyhedsjournalistik og meningsjournalistik. 
Herunder: reportage, Opinion, Interview, Spørgeskema, 
nyhedsjournalistik og Baggrundsartikel 

Vi har særligt fokus på:  
● reportage og nyhedsjournalistik  
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https://fyens.dk/artikel/fynsk-fodboldvold-spillere-spyttede-og-kastede-genstand-efter-dommer
https://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3408966/Naboer-Stadig-masser-af-hashhandel-p%C3%A5-Christiania/
https://www.bt.dk/udland/12-aarig-dreng-stjal-sin-mors-kreditkort-og-tog-paa-luksusferie-over-4.000
https://www.bt.dk/udland/12-aarig-dreng-stjal-sin-mors-kreditkort-og-tog-paa-luksusferie-over-4.000
https://nordjyske.dk/nyheder/ansat-stjaeler-fly-i-usa-og-styrter/a1636aa4-9260-4cb8-a41a-61bab00b08cb
https://www.berlingske.dk/samfund/ungdommens-folkemoede-unge-svarer-paa-hvad-er-vigtigt-at-kaempe-for
https://www.berlingske.dk/samfund/ungdommens-folkemoede-unge-svarer-paa-hvad-er-vigtigt-at-kaempe-for
https://www.berlingske.dk/samfund/ungdommens-folkemoede-hvad-kaemper-de-for-hvis-de-da-kaemper
https://politiken.dk/indland/art6689968/Det-k%C3%A6mper-de-unge-for
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/ungdommens-folkemode-er-der-sex-i-lokalpolitik
https://www.eva.dk/gode-spoergeskema
http://www.eva.dk/
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/ufm-grundside/idekatalog-til-%C3%B8velser-og-produkter
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/ufm-grundside/idekatalog-til-%C3%B8velser-og-produkter
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/ufm-netavis-2019/startside


 

Faglige mål: 
- at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation. 
- at kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning. 
- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 
medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber  
- at kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier. 
- at kunne udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst. 
 
Værklæsning (netavis): 
Med udgangspunkt i begivenheden “Ungdommens Folkemøde (UFM)” blev 
klassen lavet om til en avisredaktion, hvor eleverne i grupper skulle forberede sig 
på at lave reportager (lyd, video, artikel), flashinterviews samt tage billeder fra 
begivenheden. De skulle desuden sætte sig ind i baggrunden for UFM, samt 
hvad de kunne opleve, mens de var af sted. 
De produkter de lavede mens de var af sted, skulle de så aflevere, hvorefter det 
blev lagt op på en online avis, som hele skolen havde adgang til.  
 
Arbejdet med eget værk har været med udgangspunkt i de samme faglige mål 
som hele forløbet har været underlagt. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-/gruppearbejde, skriftligt arbejde, interview, 
lyd-/videooptagelse,  

Retur til forside 
 
 

 
Titel 2 
 

Kortfilm 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Richard Raskin: ‘Kortfilmen som fortælling,’ s. 31-51; 53-57. 
Ole Göller: ‘Greb om analysen. En opslagsbog,’ s. 27-30. 
Torben Jakobsen m.fl.: ‘Dansk i grundforløbet’, s. 115-120. 
 
Tekster: 
Fra filmcentralen.dk: ‘2 piger 1 kage’ af Jens Dahl (13 minutter, dansk) 
Fra filmcentralen.dk: ‘Cafe Hector’ af Lotte Svendsen 1996 
Fra dailymotion:  ‘Helium’, Anders Walter, 2013 (21 minutter, dansk) (Værk) 
 
Supplerende stof: 
Prezi om narration og filmiske virkemidler i kortfilm link (egen produktion) 
‘Hvorfor vandt Helium en Oscar?” fra http://atlasmag.dk, 11.03.14 af Sebastian 
Cordes link 

Omfang 
 

14 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 

● medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler 
 
Særlige fokuspunkter i dette forløb var på kortfilmen som genre: 
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https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://www.dailymotion.com/video/x3gq3fu
https://www.dailymotion.com/video/x3gq3fu
http://atlasmag.dk/
http://atlasmag.dk/kultur/film-og-tv/hvorfor-vandt-helium-en-oscar


 

● At kunne redegøre for centrale træk ved kortfilmsgenren 
● At kunne analyserer en kortfilm med baggrund i relevant teori 
● At kunne diskutere funktionen af filmens virkemidler samt at kunne 

perspektivere til andre "tekster" 

Succeskriterier - efter forløbet kan du: 

● Redegøre for Richard Raskins 7 parametre for den vellykkede kortfilm 
● Redegøre for centrale filmiske virkemidler og deres funktion 
● Udpege relevante genretræk i en aktuel kortfilm  
● Anvende disse træk i din analyse, fortolkning og perspektivering af 

filmen 

Faglige mål i forhold til bekendtgørelsen: 

● Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
● Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, 

herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
samt mediets rolle i kommunikationen 

Værklæsning: Vi har arbejdet ekstra med kortfilmen ‘Helium’, som både har 
været inddraget i den almindelige undervisning, hvorefter eleverne er blevet bedt 
om at skrive en analyserende artikel om filmen - deres første analyserende 
artikel. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 3 
 

Skriftlighed 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Analyserende artikel om “kortfilmen Helium” (egen problemformulering) 
Analyserende artikel om “det moderne gennembrud” (egen 
problemformulering) 
Debatterende artikel om “interesse for litteratur” opgave 4 fra prøvehæfte fredag 
den 24. maj 2019 Hf ny ordning 
 
Supplerende stof:  
173937_HF_Dansk_A_vejledende_opgavesaet_1_2018_v2 
‘Skriv godt dansk’ (eget materiale) 

Omfang 
 

45 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Særlige fokuspunkter i forløbet: 
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https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs


 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Løbende opbygning via feedback af forståelse for de to skriftliftlige 
eksamensgenrer, den analyserende artikel og den debatterende artikel, med fokus 
på genrekrav og skriftlig formidlingsbevidsthed. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, pararbejde, 
genaflevering 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 4 
 

Litteraturhistorie: 1800-1870 Romantikken - repetition og værklæsning 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
 
Mimi Sørensen m.fl.: ‘Brug litteraturhistorien’, s. 61-75; 77- 98.  
 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ‘Litteraturhistorien - på langs og på tværs’, s. 94-100 
(om Romantikken); s. 248-268 (om lyrik). 
 
Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken: 
‘Litteraturens huse’ (i-bog) systime.dk 

● Strukturalistisk metode 
● Biografisk metode 
● Psykoanalytisk metode 

 
Litteratur: 
Schack Staffeldt: ‘Indvielsen’ (1804) 
 
H.C. Andersen eventyr: (værk) 

● Nissen hos Spækhøkerne (1852) 
● Den lille pige med svovlstikkerne (1845) 
● Hyrdinden og skorstensfejeren (1845) 
● Tepotten (1863) 
● Klokken (1845) 
● Kejserens nye klæder (1837) 
● Skyggen (1847) 

 
Supplerende stof: 
 
Den lille rødhætte (folkeeventyr)fra grimmstories.com link 
P3 - Rødhætte link (satirisk psykoanalyse af den lille rødhætte) fra youtube.com 
 

Omfang 
 

7 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
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https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1174
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1172
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1177
https://drive.google.com/file/d/0B5PU-QGXh8jgQUdvY3lwVUVXaEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116_jO3HMYT6kf49gpWxLuVfXsVr-D1ef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11KSi7Hm_wEGDYreRv0WVTwwqxTT1SBSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NUK4o-sWQXO6xeFe_e5WxaqTiLD7cic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11O_09OmfIAZ_5jFyswf4uK4zld23obch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QjIjYfUAvNesmZt7Wtcs0Zfbx-D_riS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_FQ7BPW3D3Ri0MKrRyOJ8eCTl_YNqFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_FQ7BPW3D3Ri0MKrRyOJ8eCTl_YNqFT/view?usp=sharing
https://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/rodhaette
https://www.youtube.com/watch?v=y6BcuC5HswU


 

Romantikken som litterær periode fra 1800-1870, herunder yderligere 4 
underinddelinger i henholdsvis: Universalromantikken, Nationalromantikken, 
Biedermeier og Romantismen. 
 
Fokus på 3 litterære læsemetoder: Strukturalistisk metode, psykoanalytisk 
metode og biografisk metode 
 
Værklæsning: Vi har læst 7 eventyr af H.C. Andersen. Eleverne har skulle 
planlægge fremlæggelser om H.C. Andersen og 3 valgte eventyr for klassen i 
grupper. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser 
af oplæg. 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 5 
 

Studietur - online dagbog/reportage fra Barcelona 

Indhold  Kernestof 
Om sociale medier og blog: 
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=5328&L=0 
Om den personlige stemme: https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=295 
 
Supplerende materiale: 
https://migogmintinderbaby.dk/author/migogmintinderbaby/ 
 
(Værk) Rejseblog/dagbog: 
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/studietur-til-barcelona-rejsed/startside 
 

Omfang 
 

9 lektioner af 50 min 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet har omhandlet den studietur som klassen skulle på og vi har i den 
forbindelse inden vi tog af sted arbejdet med sociale medier, bloggen som genre 
samt den personlige stemme. 
(Værk) Produktion af dagbøger i form af billeder, videoer, beskrivelser m.m. 
Klassen deles op i små grupper der har til ansvar at dokumentere deres dage 
mens vi er på studietur. Grupperne havde til ansvar at dokumentere hver dag 
(inklusiv de to rejsedage). De måtte gerne delegere ansvaret ud iblandt sig. 
 
Da vi kom hjem arbejdede vi med dagbogens indhold. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par/gruppearbejde, skriftligt arbejde, vods, pods, individuelt 
arbejde 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 6 
 

Litteraturhistorie: 1870-1890 Det moderne gennembrud 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
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https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=5328&L=0
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=295
https://migogmintinderbaby.dk/author/migogmintinderbaby/
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/studietur-til-barcelona-rejsed/startside
https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs


 

Kernestof: 
Mimi Sørensen m.fl.: ‘Brug litteraturhistorien’, s. 101-122. 
Birgitte Darger m.fl.: ‘Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier’, s. 31-45. 
Johannes Fibiger m.fl.: ‘Litteraturens veje’, s. 493-496.   
 
Tekster: 
Herman Bang: ’Pernille’ (1880) 
Henrik Pontoppidan - “En Stor Dag”, Fra Hytterne, 1887  
J.P. Jacobsen - To Verdener, 1879  
Amalie Skram - Constance Ring (uddrag), 1885  
 
Supplerende stof: 
Georg Brandes - “om hovedstrømninger i 1800tallets litteratur”, 1871  
Tinne Serup Bertelsen mfl: “Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, 
systime.dk (i-bog) 

- Livssyn og syn på litteraturen  
- 1870-1890: Det moderne gennembrud  

1800-tallet på vrangen 2. del, dr.dk  
 

Omfang 
 

42 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Fokus på den litterære periode: Det moderne gennembrud, 1871-1890, særligt 
Georg Brandes, Henrik Pontoppidan, Amalie Skram og Herman Bang. 
  
Yderligere fokus på tidens debatemner i litteraturen og i samtiden, dvs. 
litteraturen i det moderne gennembrud som et samlingspunkt for diskussion af 
spørgsmål vedrørende forholdet mellem kønnene, forskellen mellem de sociale 
klasser og forholdet til kirke/religion, kort sagt litteraturens ønske om ‘at sætte 
problemer til debat’, jf. Georg Brandes. Yderligere i forbindelse hermed fokus 
på de forskellige skrivestile, der ligeledes gør sig gældende i den litterære periode 
Det moderne gennembrud, henholdsvis: realisme, naturalisme og 
impressionismen. 
 
Sidst, men ikke mindst, gennemgang af sammenhæng og synsvinkel, 
fortællingens struktur, fortællerinstans, de tre fortællertyper, fortællemåder, 
fortælletid og fortalt tid samt berettende fortællemåde, scenisk fortællemåde og 
beskrivende fortællemåde (Begreb om dansk). Tillige forfatter og 
fortællerhierarki, scenisk og panoramisk fremstilling (Litteraturens veje).  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 7 
 

Litteraturhistorie: 1890-1910 Det Folkelige Gennembrud 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
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https://www.dr.dk/drtv/episode/1800-tallet-paa-vrangen_-kulturkamp-kapitalisme-og-bordelromaner-1864_1880_70416
https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs


 

 
Kernestof: 
Tinne Serup Bertelsen mfl: “Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, 
systime.dk (i-bog) 

- 1900-tallets stilretninger 
- Tidlig modernisme (1890-1945) 
- Folkelig realisme og socialrealisme (1900-1945) 

 
Martin Andersen Nexø - Idioten, 1910 
Martin Andersen Nexø - Tyvetøs, 1901 
Jeppe Aakjær - Jens Vejmand, 1905 fra kalliope 
Johannes V. Jensen - Paa Memphis Station, 1900 
 
Supplerende stof: 
Digtere, Divaer og Dogmebrødre afsnit 1 fra dr.dk/bonanza 
Halfdanskerne fortolkning (remediering) af Jens Vejmand link 
Filmtrailer til Pelle Erobreren youtube link 
Lasse Vestergaard fortolkning (remediering) af Paa Memphis Station link 
 

Omfang 
 

7 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Fokus på den litterære periode: Det folkelige gennembrud omkring år 1900, 
særligt fokus på: Martin Andersen Nexø. Til sammenligning hermed er Johannes 
V. Jensen og Jeppe Aakjær inddraget. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 
 

 
Titel 8 
 

TV-dokumentaren som genre 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, kap.  11. 
Medieanalyse af dokumentarfilm, Systime, 2017. 
 
Supplerende stof: 
Analyse og fortolkning af tv-dokumentarerne: 
‘Prinsesser fra blokken’ afsnit 1, dr3 14. november 2016 
‘Ung, nøgen og udstillet’ dr2, 2016 (værk)  
 

Omfang 
 

7 lektioner á 50 minutter. 

Særlige  Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
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https://litthist.systime.dk/index.php?id=170
https://litthist.systime.dk/index.php?id=171
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172
https://kalliope.org/da/text/aakjaer2000092434
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/21191/digtere-divaer-og-dogmebroedre-18-dansk-kultur-i-100-aar-(1900-1918)
https://www.youtube.com/watch?v=9ij4HxewIj0
https://www.youtube.com/watch?v=CRAAHbxIOA4
https://www.youtube.com/watch?v=JPZowDw__zc
https://docs.google.com/document/d/1dE7UxNV46LOeqeWxkOJ0o3XrPMrMbmRY2DvVKoIc654/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/ung-noegen-og-udstillet-2/ung-noegen-og-udstillet


 

fokuspunkter   
At få kendskab til dokumentaren som genre. 
At prøve at analysere og fortolke dokumentaren: 'Ung, nøgen og udstillet'. 
At kunne perspektivere til artiklen: Digital krænkelse og ligeret på skoleskemaet, 
herunder fokus på digital dannelse. 
 
Værklæsning: Vi har afsluttet forløbet om tv-dokumentaren ved at arbejde med 
dokumentaren “ung, nøgen og udstillet” fra dr2.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 9 
 

Litteraturhistorie: 1900-1940 Den tidlige modernisme 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Mimi Sørensen m.fl.: ‘Brug litteraturhistorien’, s. 146-149; 150-154. 
Johannes Fibiger: ‘Litteraturens linjer’, s. 85-96. 
Litteraturhistorien på kryds og på tværs, systime.dk (i-bog) 

- Skrivestil og sprog  
 
Litteratur: 
Rudolf Broby-Johansen: ’Blod’ (1922) (Værk) 
Tom Kristensen - Middag, 1920 
Emil Bønnelycke - Gaden 1917 
"Skriget" Edvard Munch, 1893 
 
Supplerende stof: 
Digtere, Divaer og Dogmebrødre afsnit 2 fra dr.dk/bonanza 
 

Omfang 
 

14 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Fokus på den litterære periode: Mellemkrigstiden, år 1918-39, særligt her fokus 
på litterær ekspressionisme via Rudolf Broby-Johansen, Emil Bønnelycke og 
Tom Kristensen. 
 
Værklæsning: Vi har læst og arbejdet med Rudolf Broby-Johansens digtsamling 
“Blod” som et værk. Vi har haft fokus på lyrikken som genre, samt de stilistisk 
træk der kendetegner  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
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Titel 10 
 

Litteraturhistorie: 1950-1980 Efterkrigstiden 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof:  
Mimi Sørensen m.fl.: ‘Brug litteraturhistorien’, s. 162-173. 
Johannes Fibiger: ‘Litteraturens linjer’, s. 97-107. 
Litteraturhistorien på kryds og på tværs, systime.dk (i-bog) 
 
Tekster: 
Peter Seeberg - Hjulet, 1962 
Martin A. Hansen - Paradisæblerne, 1953 
Karen Blixen - Ringen, 1958 
Klaus Rifbjerg - Det er blevet os pålagt, 1960 
Vita Andersen - Soltoppen, 1977 
Marianne Larsen - Velfærdet gør hvad det kan, 1980 
 

Omfang 
 

14 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Fokus på den litterære periode: Efterkrigstiden, ca. år 1945-60, særligt fokus på 
eksistentialismen via Martin A. Hansen, Karen Blixen og Peter Seeberg.  
Fokus på kernebegreberne for eksistentialismen i form af frihed, valg, handling, 
ansvar og angst (Brug litteraturhistorien s. 163). 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

pararbejde, skriftligt arbejde, Virtuel undervisning 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 11 
 

Reklamedrøm - Sex og Reklame 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Psykoanalyse – Freuds personlighedsmodel 
Asger Liebst ”Reklamedrøm i det 21. århundrede”, informations forlag, 2003 
- Reklamedrøm s. 11-13 
- Modtagergruppe (minervamodellen) s. 31-33 
- Model til reklameanalyse s. 38, 40, 41 
 
Tekster: 
Smirnoff “Adam & Eve 2” (reklame) http://kortlink.dk/google/qaqd 
- Spies Rejser: Do it for mom (Do it for Denmark) 
- Old Spice reklamer compilation 
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Supplerende materiale: 
Spangsberg flødeboller (reklame) http://kortlink.dk/googlegroups/qaqc 
Skema over farvesymbolik link 
Minerva modellen 
 
Taste The Bush (vin-reklame) 
Carl’s Jr. “Big Sausage Breakfast 
Coka-Cola “The Coke side of life” 
Jacked Cola: Get Jacked (parodi) 
Call Me “Hvilken stemme giver du videre” 
Arla “Der er mange sandheder derude” 
Spangsberg Flødebollelov §13 
Tuborg “J-dag - Fornøjelse” 
 

Omfang 
 

14 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Overordnede læringsmål 
- benytte begreberne fra kortfilmsanalyse på reklamefilm. 
- redegøre for reklamefilmens fortælling og lave en analyse af virkemidlerne der 
benyttes for at underbygge den fortælling. (husk at reklamen prøver at sælge et 
produkt, og det kan den enten gøre ved at overbevise om, at man ikke kan 
undvære produktet eller ved at skabe en positiv stemning i reklamen, så man 
forbinder produktet med noget godt når man ser det i butikken.) 
- pege på modtagergruppe(rne) (Minervamodellen), og hvilken slags 
reklamedrøm vi har at gøre med i filmen. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde, virtuel undervisning 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 12 
 

Litteraturhistorie: 1980-2015 Det senmoderne 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ‘Litteraturhistorien - på langs og på tværs’, s. 
234-239. 
Johannes Fibiger: ‘Litteraturens linjer’ s. 132-140 
Johannes Fibiger m.fl.: ‘Litteraturens veje’ s.466; 469 
 
Litteratur: 
Helle Helle: ‘Fasaner’ (1996) 
Helle Helle: ‘En stol for lidt’ (1996) 
Naja Marie Aidt: ‘Som englene Flyver’ (1993) 
 
Supplerende stof: 
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Helle Helle – om små finesser, og at sproget er historien (youtube-klip): 
https://www.youtube.com/watch?v=K6PEgQV_Jeo&list=PLzmrnMuNIZcV
E7xeRjG-HEoQ6NLKUjeHW 
 
Kære Helle – hvad symboliserer fasanerne i novellen ‘Fasaner’? (youtube-klip): 
https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8&list=PLzmrnMuNIZcVE
7xeRjG-HEoQ6NLKUjeHW&index=2  
 
Om Naja Marie Aidt: 
http://www.litteratursiden.dk/analyser/aidt-naja-marie-tilgang  
 

Omfang 
 

14 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Fokus på Det senmoderne som litterær periode i 90'erne, særligt her fokus på 
minimalismen som skrivestil, tillige novellen som genre eksemplificeret via Helle 
Helle og Naja Marie Aidt, yderligere hertil Jan Sonnergaards brutale realisme 
(som en havkat i 90’ernes minimalistiske hyttefad, jf. Litteraturens Veje s. 469).  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 

 
Titel 13 
 

Litteraturhistorie: 2015-2020 De seneste fem års litteratur 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
“De seneste fem års litteratur”, Brian Andreasen m.fl. fra systime.dk (i-bog) 

- Morten Pape – Planen, 2015 
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=221&L=0  

- Sofie Diemer: LOL-LITA, 2016 
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=230 

 
Dan Turell, “for meget, mand (Det er ikke let)”, 1979 
Özcan Ajrulovski, “Jeg vågner op som fremmed” Copenhagen Storytellers, 2017 
(udvalg) 
 
Supplerende stof: 
“De seneste fem års litteratur”, Brian Andreasen m.fl. fra systime.dk (i-bog) 

- Autofiktion - https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=250&L=0 
- Medialisering - https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=252&L=0 
- Køn, krop og seksualitet - 

https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=254&L=0   
 
“Litteraturhistorien - på langs og på tværs”  

- Knækprosa - https://litthist.systime.dk/?id=c776   
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Omfang 
 

12 lektioner á 50 minutter. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Forløbet tager udgangspunkt i tematiske læsninger af nedslag i de seneste 5 års 
litteratur. Teksterne i forløbet læses alle som autofiktion samt tematisk som 
nedenstående: 
- Autofiktion og Performativ Biografisme 
- Knækprosa og Medialiseringens digitaliserede stemme 
- Kulturmøder 
- Køn, Krop og Seksualitet 
Derudover arbejder vi med Erwin Goffmanns teori om identifikation, herunder 
begreberne face, front- og backstage, middleregion, og deep backstage. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt arbejde. 

 
 

 
Titel 14 
 

Repetition 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
 
Repetition af fagets kerneområder 
 
Supplerende stof: 
 
Formelle krav til den skriftlige samt den mundtlige eksamen. 
 

Omfang 
 

Resterende lektioner. ca. 14 lektioner af 50 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 
Genopfriskning og sammenhæng. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Korte oplæg, repetition parvis og eksamenstræning. 

 
Antal sider for 2. år ca 750 
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Samlet Undervisningsbeskrivelse for dansk A 1. år Hf2 
Hvidovre 
  
  

Termin Juni 2020 

Institution HF & VUC København Syd 

Uddannelse 2-årigt HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Navn(e) 

Nina Ryder Hansen 0t18 

Marie Zeuthen Helstrup 0q18 

Jeppe Damkjær Hybschmann 0x18 

Ida Maj Germansen 0u18 

Tine Blohm Graversen V18 

Hold Den benyttede holdbetegnelse 

0t18 

0q18 

0x18 

0u18 

V18 

  
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
  

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Tekstanalyse 

Titel 3 Sprog og magt 

Titel 4 Værklæsning i forbindelse med første projektperiode 
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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  

Titel 10 
  

Mundtlighed (kun Q18) 
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Titel 1 
  

Introduktion 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof: 
“Fasaner”, leksikonopslag på denstoredanske.dk 
Klaus Rifbjerg, “Fasan”, 1962 
“Fasaner i flødesovs”, opskrift fra Alletiders kogebog 
Helle Helle, “Fasaner”, 1996 
Christian Olsen: “Fasaner aflives som underholdning”, Politiken, 11. 
november 2010. 
 
Supplerende stof: 
“Et spørgsmål om genre” i Begreb om dansk - litteratur, sprog og 
medier, 2018. 
 
‘Angst’ af Emil Aarestrup (1838). 
‘Vær velkommen, Herrens år’ af N. F. S. Grundtvig (1849). 
‘Madeleine eller lille trist roman’ af Peter Adolphsen (1996). 
‘Farligt stillads hos Lene’ Ekstra Bladet 5. maj 2011. 
 
‘Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier.’ af Birgitte Darger m.fl. 
s. 9-13; 15-23.  
 
‘Krydsfelt. Grundbog i dansk’ af B.R. Langdahl m.fl. s. 210-213  
 
Supplerende stof  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3LutLs2LxbE (Blooms taksonomi) 
 
sproget.dk (grammatik) 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
6 lektioner 
5 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
- Introduktion til faget Dansk A på HF 
- Hvad er analyse og fortolkning 
- Blooms taksonomi 
- Fokusområderne i danskfaget - en litterær, en sproglig eller en 

medieorienteret læsning. 
- Genre og genrekoder. 
- Fakta og fiktion 
- epik, lyrik og drama 
- basisgrammatik i skriftlig Dansk A på HF 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
Individuelt arbejde, gruppearbejde, skriftlige øvelser 

  
 
 

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: 
 

“Fløjtekedel” af Benny Andersen (2001) 

“Morgen” (uddrag) af Klaus Rifbjerg (1973) 

“En rose så jeg skyde” oversat af  Thomas Laub (1920). 

 
“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 
 
“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 
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“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) 

 
Kernestof: 
“En flinker fyr” Pia Juul (2005) sider: 2,5 
“Bulbjerg”, Naia Marie Aidt (2006), sider 8 
“Hyldest til hverdagen”, Dan Turéll, sider 2 
 
Supplerende stof: 
“Hvad handler teksten om?” i Håndbog til dansk, Systime 2018, sider 9 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
18 lektioner af 50 minutter 
25 lektioner 
25 lektioner 
25 lektioner 
20 lektioner 

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. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  
 

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 T18 U18 V18 X18 
Q18 
 
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 
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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 
 
  

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
27 lektioner af 50 minutter 
30 lektioner 
30 lektioner 
30 lektioner 
30 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  
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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 af 50 minutter 
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  
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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:  
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) 
 
 
Supplerende stof:  
 
Definition på socialt medie ifølge ordbogen: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=socialt+medie 
 
Dokumentar: "Ung, nøgen og udstillet". 
 
“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) 
“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 

Side 22 af 30 
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Fie Laursens facebookside: 

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

“Ung, nøgen og udstillet” DR2 dokumentar (2016) 
 

Uddrag fra "Digitale medier" af Rasmus Helles i: Den digitale 
revolution - fortællinger fra datalogiens verden, 2010, sider 0,5 
 
“Andrew Keen og amatørtimen” og “Den menneskelige kapital” i: 
Netværker. Digitale medier i dansk, Systime 2018. Sider: 2 
 
Definition af digital dannnelse fra Center for digital dannelses 
hjemmeside: 
https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse
/ 
 
TV-serien SKAM, sæson 2, afsnit 9. NRK, 2016. 
 
"Elever lever i frygt for digital mobning på Facebook og sms", 
Politiken, 24. januar 2013. 
 
“Ung, nøgen og udstillet” DR2 dokumentar, 2016. 
 

Omfang 
  

15 lektioner af 50 minutter 
15 lektioner 
15 lektioner 
20 lektioner 
15 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. 
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Titel 6  Fornuft og følelse (litteraturhistorie fra 
middelalder til og med romantikken)  

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: 

‘Germand Gladensvend’ (tryllevise) 

‘Torbens Datter’ (riddervise) 

 

‘Slangen og den lille Pige’ (folkeeventyr) 

‘Jesper og Prinsessen’ (folkeeventyr) 

‘Højt for træets grønne top’ af Peter Faber (1848) 

 

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 
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“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 

 

Kernestof: 

“Hr. Bøsmer i elverhjem” 

Sorten muld: “Bonden og elverpigen”, fra albummet Mark II, 1997 

“Rødhætte og ulven”, fra Grimms eventyr, 1821, oversat af Carl Evald. 

Rune T. KIdde: “Den lilla møghætte og pulven”, animeret version af 
Brødrene Fisker for Copenhagen/Bombay Productions. 

“Esben Askerager” 

Ludvig Holberg: Epistel 91 om kaffedrikning 

Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget (uddrag), 1722 

Reklame for Cult: Party Now, Apologize later! 

“Vindens farver” fra Pocahontas, Disney, 2015 

 

Supplerende stof: 

Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsøn 

Sørensen, M. & Rangvid, M.: “Middelalderens samfund”, 
“Middelalderens litteratur”, “Oplysningen: Fornuftens tidsalder”, 
“Universalromantikken”, “Krise og censur” og “Romantismen” i: Brug 
litteraturhistorien, Systime 2018. 

Oversigt over folkevisens handlingsmønster 

“Folkeeventyr” i: Litteraturens veje, Systime iBog, 2018. 

“Lyrik i romantikken” i: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, 
Systime iBog, 2019. 

Om Grundtvigs forhold til romantikkens ideer i: "Grundtvig- 
introduktion og tekster", Systime iBog, 2019 

 

 

Supplerende stof: 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
20 lektioner af 50 minutter 
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https://www.youtube.com/watch?v=ShkIUvKnSQg&feature=youtu.be
https://youtu.be/BEedBuld76E


 

25 lektioner 
25 lektioner 
25 lektioner 
25 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 

  

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) 
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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) 

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 
10 lektioner af 50 minutter 
5 lektioner 
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8 lektioner  
8 lektioner 
8 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?” (sideantal: 3) 
- Nyhedskriterier (sideantal 2) 
- Layout (sideantal 2) 
- Avisens genre (sideantal 3) 

 
 
supplerende stof 
 
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 
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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
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https://docs.google.com/document/d/16FPFcm_qBZprumRoz0tYaiDXmwIarcaTSe9pjErh7qM/edit#heading=h.yujx1jpgvvcg


 

“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.  
  

Omfang  Anvendt uddannelsestid 
10 lektioner af 50 minutter 
10 lektioner 
10 lektioner 
12 lektioner 
10 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 
● 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  
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Titel 10 
  

Mundtlighed (Q18) 

Indhold Kernestof: 
Klip om menstruation fra Debatten på DR2 med Pia Kjærsgaard, 31. 
maj 2016. 
Klip fra De voksnes rækker, instruktør: Maj-Britt La Cour, 2017 
Oplæsning af Caspar Eric, 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=yaZc0vypvOg 
Caspar Eric, Nike, 2015 (Uddrag, s. 47) 
Lyrikporten med Christina Hagen, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=yspt-UNlEBw 
Christina Hagen: White Girl, 2012 (uddrag) 
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (tekst) 
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (fremført) 
 
Supplerende stof: 
Tekst og øvelser fra kapitlet om "Mundtlighed" i Dansk på ny 
(Læreplan 2017), Systime iBog, 2019 
 

Omfang 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
■ udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 
■ demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
■ anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde 

oplæg og argumentere for et synspunkt) med 
formidlingsbevidsthed 

■ analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 
tekster 

■ analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klassedialog, læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, peer feedback 

  
 
Antal sider for 1. år ca 600 
 
Antal sider for begge år: ca. 1350 sider 
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