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Titel 1 
 

Sprog og magt II 

Indhold Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier. Systime, 
2015: Om tre talegenrer 

Mette Frederiksens tale d. 11. marts 2020: Danmark lukker ned 

Sprog og magt 1. år. er her. Kendskabet til dette forløb forudsættes kendt for 
Sprog og magt 2. år. 
 
Diverse lærerproducerede øvelser i retorik og argumenttyper. 
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 
50 sider  

Særlige 
fokuspunkter Dette forløb bygger på forløbet Sprog og magt på 1. år. Forløbet forudsætter 

kendskabet til forskellige opinionsgenrer, herunder talegenrer og 
debatterende skriftlige genrer. Derudover kendskab til retoriske virkemidler 
og argumenters opbygning og varianter.  

Begreber:  

Ciceros retoriske pentagram - afsender, modtager, situation, emne, sprog 

Retoriske virkemidler - billedsprog, gentagelser, modsætninger 

Retoriske appelformer - logos, patos og etos 

Toulmins argumentationsmodel - påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, 
gendrivelse, rygdækning 

Forskellige typer af argumenter, herunder autoritetsarg., ordvalgsarg., 
sammenligningsarg., generaliseringsarg., motivationsarg. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Parøvelser, mundtlige fremlæggelser, skriftlige produkter, læreroplæg. 
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1PV_KlG9ACXLrKq4ABmYDmIcBi46v_Pv9S6KzGvRSgmQ/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/sprog-og-magt---retorik-og-argumentation/home


 
Titel 2 
 

Den personlige stemme - hvad kan litteratur? 

Indhold 
Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark. 
Kronik af Alan Causevic i Information d. 24.6.2017 

Peter Simonsen: Om litteratur. Video, SDU. 

Maria Gerhardt: ‘Transfervindue - fortællinger om de raskes fejl’, 2017.  
 
 

Omfang 
 

5 lektioner 
50 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus på at træne den personlige stemme, ikke mindst med henblik på at 
øve sig i nogle af den debatterende artikels bærende elementer.  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, skriftligt arbejde, skriveprocessens 
elementer, herunder førskrivning 
 

 
 
 

 
Titel 3 
 

Det moderne gennembrud 

Indhold Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime, 2018, 
følgende afsnit: 
Det moderne gennembrud - ud med Gud 
Mande- og kvinderoller til debat 
Sædelighedsfejden 
 
Rather Homemade: Det moderne gennembrud. Youtube-klip 
 
Amalie Skram: Karens jul, 1885 
Henrik Pontoppidan: En stor dag, 1891 
Henrik Ibsen: Et dukkehjem, 1879 
 
Supplerende: 
Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren (uddrag), 1906 
Johannes V. Jensen: Arbejderen, 1906 
Dygtige pædagoger skal udfordre støvede kønsroller. Artikel fra Altinget d. 
27.3.2017 
 

Omfang 
 

10 lektioner 
100 normalsider 

https://www.information.dk/debat/2017/06/strunge-kerouac-hemingway-knausgaard-integrerede-danmark
https://www.facebook.com/syddansk/videos/10154199542295050/?video_source=pages_finch_thumbnail_video%20,
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus


Særlige 
fokuspunkter Fokus på kendskabet til Det moderne gennembrud som litteraturhistorisk 

periode, herunder med en anelse perspektivering til Det folkelige 
gennembrud 

At kunne analysere og fortolke tekster fra perioden med udgangspunkt i 
periodens særlige karakteristika. 

At kunne diskutere ældre tekster ud fra både et historisk og et nutidigt 
perspektiv. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, skriftligt og 
mundtligt arbejde, fremlæggelser etc.  
 
 

 
 

 
Titel 4 
 

Impressionisme 

Indhold Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime, 2018, 
følgende afsnit: Impressionismen og Herman Bang 
 
Herman Bang: Pernille, 1880 
 
 

Omfang 
 

5 lektioner 
15 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter Fokus på kendskabet til impressionismen i litteraturen, kendskab til 

fortællertyper og den impressionistiske fortæller og at kunne finde 
impressionistiske træk i "Pernille" og reflektere over deres effekt. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, skriftligt og 
mundtligt arbejde, fremlæggelser etc. 
 
 

 
 

 
Titel 5 
 

Journalistik  

Indhold 
Reportagen som genre: Ind i dansk.dk 

Lisbeth Borker: Den bearbejdede virkelighed, 1990: Fortællende journalistiks 
genretræk 

https://indidansk.dk/reportage-genretraek
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0Tva05qalFQQUNGVkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0Tva05qalFQQUNGVkE/view?usp=sharing


Herman Bang: Branden, 1884. 

Herman Bang: Belvederes have, 1883 

Dagens.dk d. 18.10.18: Nyhedstrekanten 

Avisen i undervisningen.dk: Nyhedskriterier og kilder 

Artikel fra Tv2 d. 14.4.2020. Over 1500 coronapatienter er døde på et døgn i 
USA. 

Artikel fra dr.dk d. 7.1.2015. Unge begår fortsat selvmord. 

Artikel fra Tv2 d. 22.4.2020 Kina svarer USA igen. 

Artikel fra Bt.dk d. 22.4.2020 DR-vært testet positiv for corona. 

Supplerende materiale: 

Diverse eksempler på reportager, herunder  "Reportage: En nat i kulden med 
de hjemløse", (kristeligt-dagblad.dk, d. 8. februar 2012) og "Reportage: Fri 
hash får 1. g’erne til at vågne", (Politiken.dk, d. 5. jan. 2015 kl. 10.38) 

Illvid.dk: Her er vores 7 vigtigste sanser 
 
 

Omfang 
 

30 lektioner 
250 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus har her været på de forskellige måder, som journalisten gengiver 
nyheder på i den traditionelle og i den fortællende journalistiske 
nyhedsartikel. 
 
I den forbindelse har vi arbejdet med at læse og selv at skrive artikler.  
Centrale begreber er de to artikelgenrers forskellige måder at opbygge en 
artikel på og anvendelsen af fiktionskoder og faktakoder, 
autenticitetsmarkører. 
Kendskabet til nyhedskriterierne og vinklingen af disse i forbindelse med en 
historie og udvælgelsen af kilder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, skriftligt og 
mundtligt arbejde, fremlæggelser, projektarbejde, journalistisk arbejde på 
Ungdommens Folkemøde etc.  
 

 
 

 
Titel 6 
 

Krop, identitet og sprog 

Indhold  

https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0TvZDYyLURqOW81Z3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0TvZDYyLURqOW81Z3M/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y5u-oHhX8wKtFJZENsSCmCgbg3LsJ79sy_aeRFwpVLo/edit?usp=sharing
https://www.dagens.dk/nyhedstrekanten
https://docs.google.com/document/d/1BR8ZPlCCTOlnncS939WD-zA7w2f9OnT_Et7xm7WQd6o/edit?usp=sharing
https://nyheder.tv2.dk/2020-04-14-over-1500-coronapatienter-er-dode-pa-et-dogn-i-usa
https://docs.google.com/document/d/1JYRNXHK6NtR914QuoMrDbZU0qxy4XoUx8Q1jk11iirs/edit?usp=sharing
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-04-22-kina-svarer-usa-igen-det-er-ikke-tid-til-at-pege-fingre
https://www.bt.dk/samfund/dr-vaert-testet-positiv-for-corona
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/reportage-en-nat-i-kulden-med-de-hjeml%C3%B8se
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/reportage-en-nat-i-kulden-med-de-hjeml%C3%B8se
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/reportage-en-nat-i-kulden-med-de-hjeml%C3%B8se
https://politiken.dk/indland/politik/art5559175/Reportage-Fri-hash-f%C3%A5r-1.-grsquoerne-til-at-v%C3%A5gne
https://politiken.dk/indland/politik/art5559175/Reportage-Fri-hash-f%C3%A5r-1.-grsquoerne-til-at-v%C3%A5gne
https://politiken.dk/indland/politik/art5559175/Reportage-Fri-hash-f%C3%A5r-1.-grsquoerne-til-at-v%C3%A5gne
https://illvid.dk/mennesket/kroppen/her-er-vores-syv-vigtigste-sanser
https://illvid.dk/mennesket/kroppen/her-er-vores-syv-vigtigste-sanser


Anne Bornerup Græsborg og Mette Møller Jørgensen: Diskursanalyse i 
dansk, 2014, følgende afsnit: 
Hvad er diskursanalyse? 
Om diskursanalyse - Introduktion til begreber 
 
Jagtede sine ofre som et vilddyr. Artikel fra Ekstra Bladet d. 6.10.2015 
Her er de omstridte regler for mandlige pædagoger. Artikel fra 
Retningslinjeundersøgelsen, 2015 
Apropos voldtægt. Debatindlæg i Politiken d. 29.9.2015 
 
Tina Jensen: Dansk i praksis, Systime, 2019, følgende afsnit 
Kommunikation og medier 
Reklamer og branding 
5 overtalelsesstrategier 
Politikere og sociale medier 
 
Diverse reklamer, herunder SAS-reklamen "What is truly Scandinavian? 
(2020), reklamer for Jolly Cola (1970'erne), Coca Cola (2019) og 
Volvo-reklame (2014). 
 
Det empiriske materiale har desuden været forskellige selvvalgte reklamer.  
 
Supplerende: Mikael Jalving: Farvel til finken. Debatindlæg i Jyllands-posten 
d. 18.1.2016 
Selvvalgte politikeres opslag på sociale medier.  
 
 

Omfang 
 

25 lektioner 
150 normalsider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus har været fordelt på flere områder her, særligt forbindelsen af 
sammenhænge mellem det diskursive og det kropslige råderum nu og 
sammenlignet med tidligere. 
 
Vi har arbejdet med reklamestrategi og billedanalyse, herunder begreber 
som  
Psykologisk reaktans 
 
Overtalelsesstrategier 
 
Og i forbindelse med politikere på sociale medier har vi arbejdet med 
strategisk storytelling.  
 
Vi har sat dette sammen med diskursanalysens værktøjer, herunder: 
 

Ordvalgsargumenter 

https://www.google.com/search?q=reklame+for+volvo+zlatan&rlz=1C1GCEA_enDK867DK867&oq=reklame+for+volvo+zlatan&aqs=chrome..69i57.6136j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=reklame+for+volvo+zlatan&rlz=1C1GCEA_enDK867DK867&oq=reklame+for+volvo+zlatan&aqs=chrome..69i57.6136j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Semantiske felter 

Konnotationer 

Nodalpunkt 

Ækvivalenskæder 

Flydende betegner 

Perlokutionære sproghandlinger 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, skriftligt og 
mundtligt arbejde, fremlæggelser, virtuelt arbejde. 
 

 
 

 
Titel 7 
 

Dokumentarfilm 

Indhold Autenticitetsmarkører. Fra isuu.com/undervisning og lærerproduceret 
materiale. 
 
Virkemidler. Fra filmcentralen.dk. 
 
Berit Riis Langdal m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal, 2011, afsnittet Virkelighedens 
fortællinger i billede og lyd, Dokumentartyper 
 
Dokumentar: Simona overlever, dr.dk, 2018 
Dokumentar: Drengehjemmet, dr.dk, 2004 
 
 

Omfang 
 

10 lektioner 
100 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus på at kunne redegøre for dokumentaren som genre, skelne mellem 
forskellige typer af dokumentarfilm og analysere en films fortællemåder  

At kunne redegøre for autenticitetsmarkørerne i en tekst, og bestemme 
hvilken effekt disse har i henhold til faktakontrakten 

At kunne analysere en film vha. mediefaglig terminologi, fx billedbeskæring, 
klipning, lyd og kameraføring.  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser 
etc.  
 
 

 



 

 
Titel 8 
 

Kan du nå saltet?  

Indhold 
Serien 29, Yousee Comedy, 2018 

Serien Koden til kærlighed, Dr.dk, 2018 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, ibog, 2020, afsnittene om 
samtale og interaktion 

Helle Helle: Køreplaner, 1996 
 

Omfang 
 

15 
100 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Dette forløbs formål er at lære grundlæggende begreber i samtale og 
interaktion at kende. 
Fokus er på at lære de grundlæggende begreber i samtale og interaktion, 
hvor centrale begreber er: 

De forskellige typer af sproghandlinger 

Symmetriske og asymmetriske roller + komplementære roller. 

Optoning og nedtoning 

Facework 

Høflighedsprincipperne 

Samarbejdsprincipperne 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser 
etc.  
 

 
 

 
Titel 9 
 

Modernismer og realismer i det 20. århundrede 

Mellemkrigstid og ekspressionisme 

Efterkrigstid og eksistentialisme 

Minimalisme  

https://drive.google.com/file/d/1-uI6i9j5Lk4KFjDLRC2TvabC4Wg7iQOR/view?usp=sharing


Kortprosa og postmodernisme 

Indhold Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, 1920 
Litteratursiden: Dansk litteratur fra 20’erne 
Lærerproduceret materiale om ekspressionisme 
Martin A. Hansen: Roden, 1961 
Peter Seeberg: Hjulet, 1962 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime, 2019, 
afsnittet Efterkrigstiden: eftertanke og eksistentialisme, Historiens 
afslutning og det senmoderne: skrivestile i 90’erne 
Lærerproduceret materiale om eksistentialisme 
Helle Helle: Køreplaner, 1996 
Video om minimalisme og Helle Helle, Youtube 
Peter Adolphsen: Små historier, 1996 
Helle Helle: Syltning, 2000 
Knud Michelsen og Berit Riis Langdal: Litteraturens perioder, 2011, 
afsnittene: Murens fald og den nye verdensorden + Den politiske 
udvikling i 90'erne, Postmoderne æstetik + Postmodernisme og 
minimalisme, Metafiktion og intertekstualitet 
 
 

Omfang 
 

25 lektioner 
100 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus er her på de forskellige nedslag i det litteraturen i det 20. århundrede 
med særligt fokus på minimalismen som skrivestil og på kortprosaens 
formmæssige eksperimenter. Centrale begreber er her blandt andre: 
 
Tilbagetrukket og observerende fortællerinstans 
Tomme pladser 
Scenisk fremstilling 
Fragmenterede tekster 
In medias res og åbne slutninger 
Sløring mellem subjekt og objekt 
Øjebliksfiksering 
Genrehybrider 
Autoritetsløshed 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, mundtlige 
fremlæggelser, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde.  

 
 

 
Titel 10 
 

Eventyr 

Indhold Slangen og den lille pige 
Rødhætte og ulven 

https://www.youtube.com/watch?v=P-zosnKjMUo


Den trekantede hat 
Rune T. Kidde: Den lilla møghætte og pulven 
H.C. Andersen: Fyrtøjet, 1856 
Lærerproduceret materiale om folkeeventyret og kunsteventyret som genre 
Lærerproduceret materiale om aktantmodellen og kontraktmodellen 
Lærerproduceret materiale om freudiansk analyse af folkeeventyr 
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 
80 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus på kendetegn og særlige træk ved såvel folkeeventyr som 
kunsteventyr. 
 
Udover kendskab til opbygningen og eventyrmarkørernes betydning, har vi 
arbejdet med strukturel analyse og freudiansk læsning af folkeeventyret, 
foruden fortællerinstans, de flade karakterer og sproglige virkemidler.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, mundtlige 
fremlæggelser, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde.  
 

 
 

 
Titel 11 
 

Lyrikken - når sproget spiller 

Indhold Dan Turéll: Hyldest til hverdagen, 1984  

N.F.S. Grundtvig: Vær velkommen, Herrens år, 1849 

Sanne Salomonsen: Hjem, 2011 

Inger Christensen: Alfabet 

Yahya Hassan, 2013 
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 
100 sider 

Særlige 
fokuspunkter Fokus på forløbet er er at få kendskab til lyrikken som genre, herunder 

forskel på brugslyrik og centrallyrik, og kendskabet til systemdigtningen. 

Desuden at kunne skelne mellem sproglige billeder - særligt: Metafor, 
sammenligning, besjæling og personifikation. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, mundtlige 
fremlæggelser, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde.  



 
 
 


