
 

 

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

2019/2020 
Institution  HF & VUC København Syd,  

Uddannelse  HFe 

Fag og niveau  Dansk A (Bekendtgørelse fra 2017) 

Lærer(e)  Joachim Lumbye 

Hold  2HFdm419 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
  Titel på forløb  Omfang i procent 

1  Introuge  3% 

2  Introduktion til novelleanalyse   5% 

3  Journalistik   11% 

4  Eksistentialisme   11% 

5  Sprog og magt I: Retorik   11% 

6  Lyrik   11% 

7  Værklæsning, roman   4% 

8  Filmanalyse   10% 

9  Sprog og magt II: Argumentation   10% 

10  Samfundskritisk litteratur   9% 

11  Repetition  3% 

12  Skriftlighed  12% 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 1 
 

Introuge 

Indhold  Kernestof:  
 
Supplerende stof: 
 
Arbejde med portrætinterview: 

● Portræt JydskeVestkysten 
● Portræt Sjællandske 
● Portræt Euroman 

 
Arbejde med genrer: 

● Oversigt over genrer (lærerproduceret materiale) 
● Gyldendals genreunivers 
● Jeppe Kyhne Knudsen: “Derfor er ulvens image så dårligt” 
● Jean-Baptiste Oudry: “Ulven og lammet” 
● Charlotte Weitze: “Villy” (1999) 
● “Den lille rødhætte” 
● Rune T. Kidde: “Den lilla møghætte og pulven”  
● “Hvad skal man gøre, hvis man bliver angrebet af en ulv” 
● Peter Belli: “Ulven Peter”  
● Pernille Christensen: “Ulven Peter på nyt nam-nam rov: Se hans scoring 

her” 
 

Omfang 
 

3% 

Særlige 
fokuspunkter 

Genre og produktion af portrætinterview. Vi har læst tekster i forskellige genrer 
om samme emne, og de har lavet portrætinterview af hinanden.  
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

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

● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 
og stilistiske grundbegreber 

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/multimodale 
produktioner 
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https://aiu.dk/files/4214/3273/5632/Portraet_-_JydskeVestkysten_-_14_og_forsker.pdf
https://aiu.dk/files/2814/3273/5633/Portraet_-_Sjaellandske_-_Guitarlaereren.pdf
https://www.euroman.dk/kultur/herman-tommeraas
https://genreunivers.gyldendal.dk/genreunivers/
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/derfor-er-ulvens-image-saa-daarligt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/sites/default/files/styles/main-wide-944/public/2018/02/20180223183043_1.jpg
https://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/rodhaette
https://www.youtube.com/watch?v=ShkIUvKnSQg
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-skal-man-goere-hvis-man-bliver-angrebet-af-en-ulv
https://www.youtube.com/watch?v=6J3xcFqxmnk
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191


 

 
 

 
Titel 2 
 

Introduktion til novelleanalyse  

Indhold  Kernestof:  
 
Analysemodel til noveller (lærerproduceret materiale) 

 
Supplerende stof: 

Kim Fupz Aakeson: “Slik” (2007) 

Den lille Rødhætte (folkeeventyr, Brødrene Grimms udgave) 

Charlotte Weitze: “Villy” (1999) 

 
Omfang 
 

5% 

Særlige 
fokuspunkter 

Introduktion til basale begreber inden for novelleanalyse: Resume; handling og 
konflikt; komposition: kronologisk, flashback, berettermodel, kontraktmodel, 
aktantmodel; tid og miljø; personer; novellen som genre; realplan og 
symbolplan; tema og motiv; fortolkning. 
Analyse af noveller med fokus på ovenstående punkter.  
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
● demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/gruppearbejde/skriftligt arbejde (både 
analyserende og kreativt (skrivning af egne noveller)) 
 

 
 
 
 

 
Titel 3 
 

Journalistik 

Indhold  Kernestof:  
 
“5.1 Avisjournalistik”. I: Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk (2016), s. 174-197 

Bo Søndergaard: “Politistation på Nørrebro raseret af eksplosion (nyhed) 

Frederik Fogde: “Terrorangreb kastede skygger over fredagsbøn” (reportage i 
Kristeligt Dagblad) 

Pia Clementsen: “Mistrivslen hos børn og unge skal løses med forebyggelse” 
(Debatindlæg i Politiken, 9/9 2019) 
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https://politiken.dk/indland/art7326753/Politistation-p%C3%A5-N%C3%B8rrebro-raseret-af-eksplosion


 

“Fake news”. I: Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk (i-bog, Systime) 

Følgende afsnit i: I: Jan Aasbjerg Petersen & Johanne Katrine Larsen: Dig og 
digital dannelse i dansk (ibog, Gyldendal) 

● “Web 2.0”  
● “Et individualiseret og fragmenteret mediebillede med influencere som 

gatekeepers”  
● “Sociale medier ændrer nyhedskriterierne”.  

 
Supplerende stof: 
 
“Design” på aiu.dk 

5 nyhedsartikler om togulykken på Storebæltsbroen: 
"Togulykke på Storebæltsbroen: Ramt af genstand" 
"Efter fatal togulykke: Min kære bror er brutalt taget fra os" 
"Sådan kan folk reagere efter ulykken" 
"Nu taler dybt berørt Margrethe om dødsulykken" 
"Første tog over Storebælt: - Troede ikke det var så slemt" 

"Reportage fra Roskilde-åbning: »Det var et sindssygt adrenalinsus, da hegnet 
væltede«" 

7 eksempler på meningsjournalistik:  
Leder: Artikel 2 
Kommentar: Artikel 7 
Klumme: Artikel 6 
Læserbrev: Artikel 1 
Kronik: Artikel 3 
Anmeldelse: Artikel 5 
Nyhedsanalyse: Artikel 4 

Fake news: 
Hoppede du på disse historier? 3 eksempler på fake news, der blev spredt i 
Danmark 
S sikrer regeringen flertal til burkaforbud: Politiet skal spotte social kontrol 
Regeringen vil begrænse fremmedsprog i det offentlige rum 
Politiet deltager i drive-by-skyderi på Nørrebro 
 
B.T.’s facebookside 

Omfang 
 

11% 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har arbejdet med følgende emner og begreber:  
● avistyper (omnibusaviser, tabloidaviser, nicheaviser, regional- og 

lokalaviser, netaviser, gratisaviser)  
● avisgenrer (nyhedsjournalistik, meningsjournalistik, fortællende 

journalistik og servicejournalistik) 
● nyhedsartikel (nyhedskriterier, nyhedstrekanten (indre komposition)) 

Side 4 af 14 

https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/?id=p132
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/?id=p145
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/?id=p145
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/?id=p146
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/design/
https://ekstrabladet.dk/112/togulykke-paa-storebaeltsbroen-ramt-af-genstand/7458050
https://ekstrabladet.dk/112/efter-fatal-togulykke-min-kaere-bror-er-brutalt-taget-fra-os/7460587
https://ekstrabladet.dk/112/saadan-kan-folk-reagere-efter-ulykken/7460136
https://ekstrabladet.dk/flash/kongelige/danskekongelige/nu-taler-dybt-beroert-margrethe-om-doedsulykken/7458707
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/foerste-tog-over-storebaelt-troede-ikke-det-var-saa-slemt/7459920
https://politiken.dk/kultur/musik/roskildefestival/art5523341/Reportage-fra-Roskilde-%C3%A5bning-%C2%BBDet-var-et-sindssygt-adrenalinsus-da-hegnet-v%C3%A6ltede%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/roskildefestival/art5523341/Reportage-fra-Roskilde-%C3%A5bning-%C2%BBDet-var-et-sindssygt-adrenalinsus-da-hegnet-v%C3%A6ltede%C2%AB
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE11596864/de-militante-vil-erobre-klimadebatten/
https://drive.google.com/open?id=1uq4QuilksAU-dq6KRBqdzmnYU0zxejV7
https://drive.google.com/open?id=1D-T7WBW1ffEMip30Cj4tOSBYpkEOZ-Bu
https://www.berlingske.dk/laesere/det-er-let-nok-for-de-velhavende-at-bekende-sig-til-klimareligionen
https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/232746/artikel.html
https://aiu.dk/mediehandbogen/wp-content/uploads/2013/06/Anmeldelse-Politiken3.pdf
https://drive.google.com/open?id=1qnLuah9e6vNM0sYC8tIhLtlD9PR5OLKR
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-historier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-historier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-sikrer-regeringen-flertal-til-burkaforbud-politiet-skal-spotte-social-kontrol
https://www.berlingske.dk/samfund/regeringen-vil-begraense-fremmedsprog-i-det-offentlige-rum
http://rokokoposten.dk/2019/08/29/politiet-deltager-i-drive-by-skyderi-paa-noerrebro/


 

● lay-out (ydre komposition: Rubrik, manchet (underrubrik), byline, 
brødtekst, mellemrubrik, billedtekst, citat, faktaboks, genretag) 

● reportage  
● meningsjournalistik (leder, kommentar, klumme, læserbrev, debatindlæg, 

kronik, nyhedsanalyse) 
● kilder (erfaringskilde, partskilde og ekspertkilde) 
● Fake news 
● Journalistik i en web 2.0-virkelighed (ændrede nyhedskriterier, 

remediering, paratekst, gatekeepers, influencere mm.) 
● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder 

kendskab til remediering. 
 
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

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

● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 
og stilistiske grundbegreber 

● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 

dag 
● navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/gruppearbejde/skriftligt arbejde (både 
analyserende og kreativt (skrive egen reportage (multimodal produktion)), skrive 
Rødhætte om til en nyhedsartikel (multimodal produktion, remediering)), virtuel 
undervisning 
 

 
 
 
 
 
 

 
Titel 4 
 

Eksistentialisme 

Indhold  Kernestof:  
 
Værk 1: 4 episke tekster under temaet “eksistens” 

● H.C. Andersen: “Hyrdinden og skorstensfejeren” (1845) 
● Martin A. Hansen: “Paradisæblerne” (1953) 
● Karen Blixen: “Ringen” (1958) 
● Peter Seeberg: “Hjulet” (1962) 

 
“Introduktion: Hvad er eksistentialisme”. I: Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i 
dansk (ibog, Systime)  
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https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128


 

Supplerende stof: 

En kortfilm om Søren Kierkegaard (youtube) 

Philip Jensen: “De meningsløse gentagelser”. (En kort introduktion til Albert 
Camus’ Sisyfosmyten, youtube) 

Øgendahl og de store forfattere: H. C. Andersen 

Albert Camus: Den absurde tilværelse (Lærerproduceret kort introduktion til 
Albert Camus’ eksistentialisme) 

Eksistentialistisk litteratur (site) (Forkortet udgave af dette og dette afsnit fra 
Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk (ibog, Systime)  

Model for eksistentialistisk litteratur. I: Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug 
litteraturhistorien (ibog, Systime). Modellen findes midt på s. 225  

Introduktion til analyseopgave (lærerproduceret materiale) 

Omfang 
 

11% 

Særlige 
fokuspunkter 

De fire noveller i værket er analyseret grundigt med et eksistentialistisk fokus og 
med udgangspunkt i de begreber til novelleanalyse, som blev introduceret i 
forløb 2. De har også brugt en del tid på at reflektere over temaerne og relatere 
dem til eget liv.  
Der er arbejdet med skriftlig eksamenstræning med fokus på den analyserende 
artikel, herunder disposition, indledning, hoveddel og afslutning samt citater.  
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

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

● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 
og stilistiske grundbegreber 

● anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 
og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

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

● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere 
løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/virtuelle 
arbejdsformer/skriftligt arbejde/mundtlige oplæg 

 
 
 

 
Titel 5 
 

Sprog og magt I: Retorik 
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https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U&feature=emb_logo
https://www.dr.dk/tv/se/oegendahl-pa-laesehesten/oegendahl-og-de-store-forfattere/oegendahl-og-de-store-forfattere-h-c-andersen-1-6#!/
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p255
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p256
https://bl.systime.dk/?id=p225


 

Indhold  Kernestof:  
 
Værk 2: To nytårstaler: 

● Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2018 
● Statsministerens nytårstale 2019 

Statsminister Mette Frederiksens tale ved arrangement for Godhavnsdrengene 
og andre børnehjemsbørn den 13. august 2019 

Spørgsmål til analyse af kommunikationssituationen (lærerproduceret) 

“Tre talegenrer”. I: I: Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk (i-bog, Systime) 

“Retorik” og “Appelformer”. I: Berit Riis Langdal, Mimi Olsen og Pia Quist: 
Krydsfelt (2011, Gyldendal), s. 258-259 

“De tre appelformer”. Lærerproduceret materiale 

“Retoriske virkemidler”. Lærerproduceret materiale 

 

Supplerende stof: 

“Denotation og konnotation”. I: Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk (i-bog, 
Systime) 

Søren Pilmark taler ved landsindsamlingen Hjælp Nu (2015) (youtube) 

Kristina Kuzmic taler om amning (youtube) 

Morten Messerschmidt taler til EU-kommissionen (youtube) 

Overblik: Sagen om Godhavnsdrengene (JP) 

Rørt Mette Frederiksen til Godhavnsdrengene: På vegne af Danmark, undskyld 
(DR) 

"Der kommer en dag. Og i dag er jeres dag": Godhavnsdrengene får 
undskyldning (TV2 Lorry) 

Mette Frederiksen modtager prisen for årets danske tale 2019 (Politiken) 

Omfang 
 

11% 

Særlige 
fokuspunkter 

Der er arbejdet med følgende emner og begreber: Kommunikationssituationen 
(Ciceros retoriske pentagram); talegenrer; denotation, konnotation og 
værdiladning; appelformer og retoriske virkemidler (herunder billedsprog.) 
Herudover har kursisterne skrevet deres egen tale, og der er igen arbejdet meget 
med skriftlig analyse. 
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
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http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2018
http://www.stm.dk/_p_14767.html
http://www.stm.dk/_p_14843.html
http://www.stm.dk/_p_14843.html
https://docs.google.com/document/d/1kUwrRzGHq02APhLo5B7h5czAEJ43DOHRUC1bPun8eMc/edit?usp=sharing
https://hbdansk.systime.dk/?id=c606
https://docs.google.com/document/d/1tgNlzyy53M8dvHhEnmidOZ1sAlkkgRIUWX0YMabXozA/edit?usp=sharing
https://sprogdansk.systime.dk/?id=c284
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734
https://www.youtube.com/watch?v=CB063m9aF-g
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11444987/overblik-sagen-om-godhavnsdrengene/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/roert-mette-frederiksen-til-godhavnsdrengene-paa-vegne-af-danmark-undskyld
https://www.tv2lorry.dk/gribskov/der-kommer-en-dag-og-i-dag-er-jeres-dag-godhavnsdrengene-far-undskyldning
https://www.tv2lorry.dk/gribskov/der-kommer-en-dag-og-i-dag-er-jeres-dag-godhavnsdrengene-far-undskyldning
https://politiken.dk/kultur/art7382269/Mette-Frederiksen-modtager-prisen-for-%C3%A5rets-danske-tale-2019


 

Eleven skal kunne: 
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 
● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 

og stilistiske grundbegreber 
● anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  
● anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, 

diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 
● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/skriftligt 
arbejde/mundtlige oplæg 

 
 
 

 
Titel 6 
 

Lyrik 

Indhold  Kernestof:  
 
Steen Steensen Blicher: “Præludium” (1838). Fra: Trækfuglene (1838) 

Adam Oehlenschläger: “Morgenvandring” (1805) (Uddrag fra Brug 
litteraturhistorien) 

N.F.S. Grundtvig: “Danmarks trøst” (1820)  

Folkevise: “Torbens datter” (bearbejdet version fra Brug litteraturhistorien) 

Klaus Rifbjerg: “Det er blevet os pålagt” (1963) 

Værk 3: Yahya Hassan: Yahya Hassan (2013, Gyldendal) 

“Introduktion til middelalderen”. Lærerproduceret materiale baseret på følgende 
afsnit fra Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien (ibog, Systime): 

● Middelalderes samfund: et slægtssamfund 
● Middelalderens litteratur: underholdning og fællesskab 
● Folkevisens flade personer og voldsomme temaer 
● Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang 

 
 
Afsnit fra Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien (ibog, Systime): 

● Om den historiske kontekst: En kaotisk tidsalder og herefter 
tjekspørgsmål til romantikken   

● Om splittet romantik og harmonisk romantik, dualisme og monisme, 
universalromantik (harmonisk) nationalromantik (harmonisk): 
Romantikkens idéer  

● Om Oehlensclägers universalromantik: Universalromantikken 
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https://bl.systime.dk/?id=c368
https://bl.systime.dk/?id=c368
https://bl.systime.dk/?id=c368
https://bl.systime.dk/?id=c289
https://bl.systime.dk/?id=c289
https://bl.systime.dk/?id=c942
https://bl.systime.dk/?id=p155
https://bl.systime.dk/?id=p154
https://bl.systime.dk/?id=p153
https://bl.systime.dk/?id=p268
https://bl.systime.dk/?id=p270
https://bl.systime.dk/?id=p173
https://bl.systime.dk/?id=p271&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p272&L=0


 

● Om nationalromantik: Nationalromantisk harmoni 
● Universalromantikken 
● Modernisme, realisme og fremmedgørelse: Velstandens skyggesider i 

litteraturen 
● Konfrontationsmodernisme og Klaus Rifbjerg: Klaus Rifbjerg: 

konfrontation med forbrug og fremmedgørelse 

 

Supplerende stof: 

Uddrag fra: Özcan Ajrulovski: Jeg vågner op som fremmed (Copenhagen Storytellers, 
2017): “Jeg er en flygtning”, “Jeg vågner op som fremmed”, “Sort gæld”, “Tving 
mig ikke”.  

Emil Aarestrup: “Angst” (1838) 

Omfang 
 

11% 

Særlige 
fokuspunkter 

Der er arbejdet med følgende emner og begreber: 
● Lyrik som genre  

○ Typer af lyrik: Lyrisk og episk digt, centrallyrik og brugslyrik, 
bunden eller ubunden (fri) form  

○ Genretræk: Lyrikkens Særlig grafisk opsætning, Strofer og vers, 
Rytme og rim. Bunden eller ubunden (fri) form. Billedsprog og 
stilistiske virkemidler, Brud med normalsprogets ordvalg, syntaks 
og tegnsætning 

● Romantikken 
● Middelalderen 
● 60’er-modernisme/konfrontationsmodernisme 

 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

● 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 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/gruppearbejde/individuelt arbejde/skriftligt arbejde 

 
 
 

 
Titel 7 
 

Værklæsning: Roman 
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Indhold  Kernestof:  
 
Værk 4: Individuelt valgt roman. 
 
Supplerende stof: 

Omfang 
 

4% 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi var på biblioteket, hvor de fik en introduktion til biblioteket og lånte hver 
deres roman. Formålet var først og fremmest at introducere til biblioteket og 
fremelske læseglæde. De har løbende arbejdet med skriftligt og mundtligt 
resume og afsluttende med tematisk analyse, herunder personkarakteristik.  
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen: 
Eleven skal kunne: 

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

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde/skriftligt arbejde/mundtlige oplæg 

 
 

 
Titel 8 
 

Filmanalyse 

Indhold  Kernestof:  
 
Anders Thomas Jensen: Valgaften (1998) (kortfilm) 

David O’Neill: En tier (2008) (kortfilm) 

Dorte Warnøe Høgh: Grisen (2008) (kortfilm) 

Filmiske virkemidler (lærerproduceret materiale) 

Værk 5: Fenar Ahmad: Underverden (spillefilm, 2017) 

Værk 6: Emil Langballe: Q’s Barbershop (dokumentarfilm, 2019) 
 
“Dokumentaren som genre + fakta- og fiktionskoder” (lærerproduceret 
materiale) 
 
Supplerende stof: 

Langdahl m. fl.: S. 298-301 (om dokumentartyper og dokumentariske 
fortælleformer) i Krydsfelt (2017)  

“Manipulation i dokumentaren” (lærerproduceret materiale) 

Uddrag fra: “Tykke Ida”, “Hård udenpå” og “Prinsesser fra blokken” (DR) 

 

Side 10 af 14 



 

Omfang 
 

10% 

Særlige 
fokuspunkter 

● Analyse af kortfilm, herunder 
● Filmiske virkemidler (billedbeskæring, perspektiv, kamerabevægelser / 

kameraføring, lyd, klipning, filmisk tid, lys og farver) 
● Analyse af dokumentarfilm  
● Genrer (kortfilm, actionfilm, dokumentar) 
● Analyse af spillefilm 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/skriftligt 
arbejde/mundtlige oplæg 

 
 

 
Titel 9 
 

Sprog og magt II: Argumentation 

Indhold  Kernestof:  
 
“Introduktion til argumentationsteori” (lærerproduceret materiale) 

“Vurdering af argumenter” (lærerproduceret materiale) 

“Opbygning af opinionstekster”(lærerproduceret materiale) 

“Introduktion til argumentationskneb” (lærerproduceret materiale) 

 
 
Supplerende stof: 

Sara Skaarup: “Vi kvinder skaber selv et alt for snævert kropsideal” 
(debatindlæg, Politiken apr. 2017) 

“Kampen om sproget - magtens sprog”, DR-dokumentar (2011) 

"Bør skoler forbyde mobiler?", Politiken 10.10.2017 

Mikael Jalving: “Farvel til finken” (blogindlæg) 

Morten Grud Rasmussen: “Drop hjælpepakkerne til luftfarten: Coronakrisen 
kan blive et kærkomment opgør med klimasynderne”. (debatindlæg, Politiken 
17/3 2020) 

Peter Goll: “Hjælpepakke til dansk luftfart er faktisk godt for klimaet”. 
debatindlæg, Politiken 25/3 2020) 

Elisabeth Møller Jensen: “Har vi stadig ligestillingsproblemer i Danmark… 
Øh?” (debatindlæg) 

Pernille Knudsen: “DA: Mænd og kvinder har lige muligheder i Danmark” 
(Debatindlæg, Altinget) 
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Diana Ebba Ø.B. Pedersen: “Sløj ligestilling i Danmark” (nyhedsartikel, 
Jyllands-Posten) 

Ludvig Holberg: “Epistel 91” (uddrag) 

Omfang 
 

10% 

Særlige 
fokuspunkter 

● Argumentmodel (let omskrevet version af Toulmin) 
● Vurdering af argumenter (afprøvning af påstande, afvejning af 

argumenter for og imod) 
● Analyse af opinionstekster 
● Ordvalgsargumentation 
● Argumentationskneb 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/mundtlige oplæg/virtuel undervisning 

 
 

 
Titel 10 
 

Samfundskritisk litteratur 

Indhold  Kernestof: 
 
Afsnit fra Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien (ibog, Systime): 

● 1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud 

● Litteraturens moderne gennembrud 
● Retninger i det moderne gennembrud 
● Henrik Pontoppidan: ud med Gud  
● Impressionismen og Herman Bang 
● Arbejderne vinder frem 
● Martin Andersen Nexø: vandringen mod lyset 
● Johannes V. Jensen: hyldest til den moderne verden 

Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette” (uddrag) 

Herman Bang: “Pernille” (uddrag) 

Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren – Den store kamp (uddrag) 

Johannes V. Jensen: “Arbejderen”  

Morten Pape: Planen (uddrag) 

 

Supplerende stof: 

Malerier fra romantikken og det moderne gennembrud 
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Erik Henningsen: "En agitator", (maleri, 1899) 

“Fortæller og synsvinkel” (lærerroduceret materiale) 

Pia Olsen Dyhr og Pernille Skippers 1. maj-tale på Facebook 

Kit Lindhardt: “Her er alt du behøver at vide om Arbejdernes Internationale 
Kampdag” (Fagbladet 3F 27/4 2020) 

Omfang 
 

9% 

Særlige 
fokuspunkter 

● Periode: Det moderne gennembrud 
● Fortæller og synsvinkel 
● Periode: starten af 1900-tallet 
● Kreativ skrivning 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning 

 
 

 
Titel 11 
 

Repetition 

Indhold  Kernestof: 
 
Supplerende stof: 

Helle Helle: “Køreplaner” (1996) 

 

Omfang 
 

3% 

Særlige 
fokuspunkter 

Repetition af kendt stof 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning 

 
 

 
Titel 12 
 

Skriftlighed 

Indhold  Kørt løbende 

Hovedsageligt lærerproduceret materiale 

Omfang 
 

12% 

Særlige 
fokuspunkter 

Introduktion til og arbejde med eksamensgenrerne 

Arbejde med skriftlig fremstilling 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/klasseundervisning 
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