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Titel 1 

  

Introduktion til Dansk A med særligt fokus på Blooms taksonomi  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 
Peter Føge m.fl.: ‘Oversigt over Blooms taksonomi’ i ‘Primus - en 
grundbog og håndbog til almen studieforberedelse’, Systime iBog, 
2018, s. 230 
 
Gennemgang og diskussion af diverse bekendtgørelsesuddrag, dansk 
A:  
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-
2017/hf-laereplaner-2017 
 
Supplerende stof: 
Diverse sociale og pædagogiske øvelser med udgangspunkt i 
Cooperative Learning, jf. 
https://docs.google.com/presentation/d/1cMecJtE3my26snDHIQEiE8V
mGny7YPUp13FHObRMkaI/edit?usp=sharing 
 

Omfang 

  

6 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 5 ns.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Indføring i danskfagets tre underinddelinger, litteratur - sprog og 
medier på HF samt fokus på faglig kompetenceskærpelse i.f.t. 
fremtidig optagelse på videre uddannelsesinstitutioner, jf. 
Bekendtgørelseskrav. Desuden introduktion til Blooms taksonomi som 
strukturelt redskab i.f.t. analytisk arbejde.  

Kursisterne skal kunne:  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde. 

  

Titel 2 

  

Introduktion til filmsprog 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Lærerproduceret materiale omkring filmiske virkemidler og dramaturgi 
med særligt afsæt i filmcentralen: Pape, Lise Brix & Michelsen, 
Liselotte: Filmiske virkemidler + Dramaturgi (Det Danske Filminstitut, 
Filmcentralen.dk): 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidlerhttps:
//filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler 

Filmklip: 

● Nicholas Winding Refn: Drive (2011) 
● Francis Lawrence: I Am Legend (2007) 
● Anders Walther: Helium (2014) 
● Carlo Bernad m.fl.: Narcos (2015) afsnit 1 sæson 1 
● Barry Levinson: Good Morning Vietnam (1988) 
● Francis Ford Coppola: Godfather II (1974) 
● Roger Allers: Lion King (1994) 

Omfang 

  

24 lektioner  
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Særlige 
fokuspunkter 

Der arbejdes med: 
● medieanalyse- og fortolkning, herunder basale filmiske 

virkemidler  
● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge 

(herunder kendskab til remediering)  
 
Læringsmål: 

● basale filmiske virkemidler (billedbeskæringer, klippeformer, 
perspektiver, lyd, lys, filmisk tid og billedkomposition) til analyse 
af audiovisuelle medier  

● dramaturgiske virkemidler og -modeller (suspense, surprise, 
setup/payoff, tidsfrist og vendepunkt samt beretter- og 
aktantmodellen) til analyse af audiovisuelle medier  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Mindre projektarbejde: Praktiske øvelser med mobilkamera  
● Gruppearbejde 
● Læreroplæg  
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Titel 3 

  

Kortfilm  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Raskins syv parametre  

Lærerproduceret materiale omkring filmiske virkemidler og dramaturgi 
med særligt afsæt i filmcentralen: 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler 

Kortfilm: 

● Den sidste rejse (elevfilm) 
● Janus Metz: Det korte liv (2014) 
● Anders Walther: Helium (2014) 
● Jens Dahl: 2 piger 1 kage (2013) 

 

Omfang 

  

12 lektioner  
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Særlige 
fokuspunkter 

Der arbejdes med: 
● medieanalyse- og fortolkning, herunder basale filmiske 

virkemidler  
● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge 

(herunder kendskab til remediering)  
 
Læringsmål: 

● analysere kortfilms anvendelse af basale filmiske virkemidler 
(billedbeskæringer, klippeformer, perspektiver, lyd, lys, filmisk 
tid og billedkomposition)  

● analysere kortfilms anvendelse af basale dramaturgiske 
virkemidler og -modeller (suspense, surprise, setup/payoff, 
tidsfrist og vendepunkt samt beretter- og aktantmodellen)  

● kende til Raskins syv parametre og anvende dem i analysen af 
kortfilm  

 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Mindre projektarbejde: Praktiske øvelser med mobilkamera  
● Gruppearbejde 
● Læreroplæg  
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Titel 4 

  

Underverden (værklæsning)  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

  

Kernestof: 

Erling Sørensen: Genrefilm og filmgenre (2016, s. 78-80: Actionfilmens 
plotstruktur) 

Fenar Ahmad: Underverden (2017) 

Omfang 

  

6 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Diskussion af forskellen på dramaturgiske opbygning i større og mindre 
fortællinger med perspektivering til forløbet om filmsprog og  kortfilm 

Diskussion af værkets udsagn om aktuelle samfundsproblemer som fx 
integration og bandeliv  

Genreanalyse af værkets med udgangspunkt i actiongenrens teori om 
frelserplottet, herunder en diskussion af filmens komplekse helterolle 

 

Der arbejdes med: 

● fiktionstekster  
● analyse og vurdering af mediers brug i sociale og kulturelle 

sammenhænge 

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

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klassediskussion  
● Gruppearbejde og gruppediskussioner  

  

  

  

  

  

  

 

Titel 5 

  

Nyhedsformidling  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 
Mikala Krogh: Ekstra Bladet - uden for citat (2014, Danish 
Documentary)  

DR Horisont: USA’s rå konfliktmægling (2020): 
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-usa_s-raa-konfliktmaegling_161956 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier: 
Avisjournalistik  

Anne Bech-Danielsen: Fyrværkerifabrik eksploderet 
(Politiken d. 4/11 2004) 
BT: ”Fyrværkeri-direktør: Sikkerhed var i orden” (BT d. 9/11 
2004) 
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Gammelgaard, Jakob: “Nordjyder slap heldigt” (nordjyske.dk, 2013)  
Politiken.dk: “Øjenvidne beretter om både kaos og heltemod i Boston” 
(pol.dk gennem Ritzau, 2013)  
Walsh, Kevin: “Dansk øjenvidne: Jeg så folk blive sprængt i luften” 
(BT, 2013)  

Supplerende stof: 
Radiomontage til Hindenburgkatastrofen: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ad9tholMEM 

  

  

  

  

  

Omfang 

  

18 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Der arbejdes med: 

● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, 
herunder kendskab til remediering. 

● analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster  
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 

Læringsmål: 

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

● analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster  
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 

Særligt fokus på genrerne nyhedsartiklen samt nyhedsreportagen, 
herunder journalistens rolle i teksterne samt deres mulighed for at 
vinkle historie forskelligt. Vi har arbejdet med: 

● Avistyper og målgruppe 
● Nyhedskriterier  
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● Vinkling  
● Nyhedstrekanten  
● Journalistens sprog afhængig af genre  

Desuden har vi undersøgt reportagen som både en skriftlig såvel som 
en audiovisuel genre  (DR Horisont), herunder diskuteret, hvordan det 
skriftsprog og filmsprog kan påvirke sin modtager. I arbejdet med 
reportagen, har vi arbejdet med remediering af en scene fra DR 
Horisont til en skriftlig reportage.  

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Remediering: Filmisk reportage til skriftlig reportage samt 

nyhedsartikel remedieret til reportage med fokus på sproglige 
virkemidler  

● Skriftligt arbejde med både remediering og produktion af egne 
reportager  
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Titel 6 

  

Dokumentarer (værklæsning)  

Indhold Kernestof: 

Dorte Granild og Mette Wolfhagen: DOX - De tre klassiske 
dokumentargenrer (side 33-44) 

Pernille Kjeldgaard Kristensen: Jeg bingewacther reality-tv når jeg får 
chancen: Hvorfor bliver jeg opslugt af det? (2018): 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/jeg-bingewatcher-reality-tv-n
aar-jeg-faar-chancen-hvorfor-bliver-jeg-opslugt  

● DR: Tykke Ida - episode 1 (2017) 
● DR: Hård udenpå (2018) 
● DR3: Prinsesser fra blokken – afsnit 1:4 (2016) 
● Janus Metz: Armadillo (2010) (værkanalyse) 
● Lars Engels: Dømt til behandling (1997) 
● TV2: Operation X - Narret til porno (2007)  
● TV2: Operation X - Kræftbørn misbrugt i indsamlingssnyd 

(2018) 

Supplerende stof: 

Kristian Kornø: Armadillo er manipuleret (2010) Ekstrabladet 
http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article4257696.ece 

Fakta om DR Public Service 
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/public-service 

Omfang 

  

30 lektioner  
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Særlige 
fokuspunkter 

Der arbejdes med: 

● faktatekster  
● analyse og vurdering af mediers brug i sociale og kulturelle 

sammenhænge 

Læringsmål: 

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

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 

  

De tre klassiske genres forskellige måder at fortælle om virkeligheden 
på, samt diskussioner omkring etiske problemstillinger og 
fascinationskraft (observerende, autoritativ, deltagende)  

Reality-genrens fascinationskraft, herunder forskellen mellem klassisk 
reality og intim-reality, og især hvordan sidstnævnte fanger og 
fascinerer seeren  

Sammenlignende analyse af kropsfremstillingerne  i Tykke Ida og Hård 
udenpå med særligt fokus på, hvordan filmiske virkemidler 
autenticitetsmarkører anvendes i fremstillingen af forskellige 
kropsidealer 

Kort snak om DR’s public-service forpligtelser ift. div. programmer på 
særligt DR3  

Værkanalyse af Armadillo med særligt fokus på, hvordan 
dokumentaristen med filmsproget kan påvirke seerens forståelse af 
den skildrede virkelighed - diskussioner omkring objektiv og subjektiv 
fremstilling herunder diskussion omkring etiske overvejelser …  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Virtuelle arbejdsformer 
● Skriftligt arbejde, analyserende artikel  
● Gruppearbejde og -diskussioner  

  

 

 

 

 

 

Titel 7 

  

Det moderne gennembrud  

Indhold Kernestof: 

Pontoppidan, Henrik: Ane-Mette (1887)  
Pontoppidan, Henrik: En stor dag (1887) 
Meyer, Johanne: Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed (1888)  
Skram, Amalie: Constance Ring (1885) 

Supplerende stof:  

 Sørensen, Mimi & Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien 
(Dansklærerforeningens forlag og Systime, 2014): Det moderne 
gennembrud  

  

  

  

Omfang 

  

18 lektioner  
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Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

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

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

  

Fokus på samtidens spirende og moderne tanker om køn, klasse og 
kristendom samt perspektivering mellem Amalie Skram og moderne 
feminisme og seksuel ligestilling mellem mænd og kvinder.  

  

  

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Virtuelle arbejdsformer 
● Skriftligt arbejde, analyserende artikel  
● Gruppearbejde og -diskussioner  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Titel 8 Autofiktion  
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Indhold Kernestof 

Skyggebjerg, Jacob: Vor tids helt (2014) 

Hassan, Yahya: BARNDOM (2013) 

Leine, Kim: Kalak (2007) 

Preisler, Hassan: Brun mands byrde (2013) 

Supplerende stof  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Omfang 

  

21 lektioner  
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Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Der arbejdes med: 

● et historisk genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i 
dag, herunder fra de seneste fem år 

Læringsmål:: 

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

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

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning gennem Meet 
● Virtuelle arbejdsformer 
● Skriftligt arbejde, analyserende artikel  
● Gruppearbejde og -diskussioner  
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Titel 9 

  

 Lyrikken som genre  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Hvad er litteratur i dansk?, uddrag af "Håndbog til 
dansk - litteratur, sprog og medier", Systime (2019)  

Svend Brinkmann: Hvorfor læser vi egentlig litteratur? Gyldendal 
(uddrag af åbningstale v. Bogforum 2017) 
https://www.gyldendal.dk/artikler/svend-brinkmanns-tale-til-bogforum-2
017 
 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: “Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, 
s. 252-256, om lyrikkens litteraturhistorie (2014) 
 
Eget kompendium om analyse af lyrik (29 sider): 
https://drive.google.com/file/d/1U5EIHDqWiAKpfvLLfJEmTUVOH-5-Kq
Us/view?usp=sharing 
  
Poul Henningsen: “I dit korte liv” (1941) 
 
Ebbe Skammelsøn (Folkevise) 
Mimi Sørensen m.fl.: Uddrag af  ”Brug litteraturhistorien”, s. 12-18 + s. 
24, om middelalderen. Dansklærerforeningens Forlag (2014)  
 
Thomas Kingo: “Sorrig og glæde de vandre til hobe” (1681)  
 
Emil Aarestrup: Til en Veninde (1838) 
 
Rudolf Broby-Johansen: “Bordelpige dræber ufødt” (1922) 
 
Morten Nielsen: “Jeg ser nu i nat” (1945)  
 
Henrik Nordbrandt: “Med naturen” (1985) 
 
Yahya Hassan: “YAHYA HASSAN” (2013). Fælles værk - 
digtsamling  
 
Martin Krasnik: Interview med Yahya Hassan:“Jeg blev træt af at være 
præmieperker, Weekendavisen (2019) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: Brug Litteraturhistorien, Systime, 
Aarhus (2014) 
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Supplerende stof 
 
Musikalsk fortolkning af Poul Henningsens digt “I dit korte liv”, Ulla 
Henningsen: https://www.youtube.com/watch?v=jvlI4krPtd0 
Om forfatter og arkitekt P.H.: 
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/19
14-40/Poul_Henningsen 
 
Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsen - Hvad fanden 
skal det nu betyde? (2010) 
https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 
  
Chris Minh Doky, musikalsk fortolkning af “Sorrig og glæde de vandre 
til hobe”: https://www.youtube.com/watch?v=UsrdpEFCMg8 
 
Lyrikporten, https://lyrikporten.gyldendal.dk/ 
 
Gorm Bull, musikalsk fortolkning af “Jeg ser nu i nat”: 
https://www.youtube.com/watch?v=kiYbq9uCYjM 
 
Om forfatter Morten Nielsen: 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zmortennielsen00 
 
Hans Hertel: “Om besættelsestidens litteratur” (2002): 
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504122609/http://www2.kb.dk/
guests/natl/db/bv/03/4/hertel.htm 
  

Omfang 

  

33 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 125 ns.    
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Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Fokus på det umiddelbart sanselige og følelsesmæssigt appellerende 
ved lyrikken som genre. Inddragelse af kursisternes personlige 
engagement i bestemte lyriske tekster og genredebat herom. Historisk 
indføring i digterkunstens forskellige udtryk over tid samt analytisk 
sondring ml. brugs- og centrallyrik, bunden/ubunden form, 
realisme/modernisme.  

  
Kursisterne skal kunne: 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 

redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle mundtlige oplæg, gruppeøvelser samt 
skriftligt arbejde særligt centreret om den analyserende artikel (1 af 2 
skriftlige eksamensgenrer).  
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Titel 10 

  

Oplysningstid og romantik  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Ludvig Holberg: Uddrag af “Jeppe på bjerget” (1722) 
 
Mads Rangvid og Mimi Sørensen: “Brug Litteraturhistorien” uddrag af 
Oplysningstiden, nar, norm, druk og ædruelighed. Systime (2014) 
 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Uddrag af “Hvad er et drama? - 
Litteraturhistorien - på langs og tværs”. Systime  
 
Diverse klip fra Kaspar Rostrups filmatisering af “Jeppe på bjerget” 
(1981) 
Jf. hval.dk (Københavns Professionshøjskoles filmarkiv) 
 
Videointroduktion til Romantikken og de fire understrømninger; 
Universalromantik, Nationalromantik, Biedermeier og Romantisme: 
https://litthist.systime.dk/?id=p124 
 
Adam Oehlenschläger: “Morgen-Vandring” (1805)  
 
N. F. S. Grundtvig: “Langt højere bjerge så vide på jord” (1820) 
 
Steen Steensen Blicher: “Hosekræmmeren” (1829): 
http://den2radio.dk/udsendelser/hosekraemmeren 
 
H.C. Andersen: “Nattergalen” (1843): 
http://den2radio.dk/udsendelser/nattergalen-et-eventyr-af-hc-andersen/  

 
Om “Romantikken 1800-1870”, uddrag af Systimes iBog 
“Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2019):  
https://drive.google.com/file/d/1-1VXxY_ZTjxDI5a57-4Bw1NUpOR75P
aP/view?usp=sharing 
 

Supplerende stof: 
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https://litthist.systime.dk/?id=p124
http://den2radio.dk/udsendelser/hosekraemmeren
http://den2radio.dk/udsendelser/nattergalen-et-eventyr-af-hc-andersen/
https://drive.google.com/file/d/1-1VXxY_ZTjxDI5a57-4Bw1NUpOR75PaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1VXxY_ZTjxDI5a57-4Bw1NUpOR75PaP/view?usp=sharing


5 ting du skal vide om: Ludvig Holberg (2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=L38oioiiRbc 

Rather Homemade Productions:”Oplysningstiden - Hvad fanden skete 
der lige der” (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw 
 
Rather Homemade Productions: “Hosekræmmeren”: 

https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30  

 
Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen - afsnit 1 “Guld, hor og romantik”, 
DR (2007) 

 

  

Omfang 

  

27 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 120 ns.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Kendskab til 1700- og 1800-tallets litteratur samt forfatterne Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N. F. S. Grundtvig, Steen Steensen 
Blicher og H.C. Andersen. 
 
Kursisterne skal kunne: 

- gå i dybden med læsning af en litteraturhistorisk periode  
- demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund 

i perioden 
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 

formidlingsmæssig sammenhæng 
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

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

- analysere et dramatisk værk og dets filmiske/sceniske 
fortolkning 
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https://www.youtube.com/watch?v=L38oioiiRbc
https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw
https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt skriftlig analyse  

 

Titel 11 

  

Romanlæsning og skriftlighed i dansk  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Erlend Loe: “Doppler”, Gyldendal, læst via ereolen (udg. 2015) - 
Fælles værklæsning (roman) 
https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A51883322 

Klaus Rothsteins anmeldelse af Erlend Loes “Doppler” (2005) 
http://www.rothstein.dk/2005/erlend-loe-doppler/  

Anders Østergaard: Uddrag af “Guide til skriftlig dansk i HF- Læreplan 
2017”, Systime (2019): 
https://docs.google.com/document/d/1iO_WeH5CZFJEr_nHyc11w0ZK
vlc-VYcFgypoQDFXl-o/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1YNBdplfV41Vfznzr3KD2lSYl5YH
El9hnR61hGqdVgY0/edit?usp=sharing 
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https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A51883322
http://www.rothstein.dk/2005/erlend-loe-doppler/
https://docs.google.com/document/d/1iO_WeH5CZFJEr_nHyc11w0ZKvlc-VYcFgypoQDFXl-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iO_WeH5CZFJEr_nHyc11w0ZKvlc-VYcFgypoQDFXl-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YNBdplfV41Vfznzr3KD2lSYl5YHEl9hnR61hGqdVgY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YNBdplfV41Vfznzr3KD2lSYl5YHEl9hnR61hGqdVgY0/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/document/d/1T6bXslsPsTBDP6KJxa0u4T6Wp
3FggOQLvzko2OQ4n-E/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1QeqBadQGU9g-cafQ9O4FDJea
W6fxA5liie52f5NYqgM/edit?usp=sharing 

Skriftligt arbejde med genren “den analyserende artikel”: 
https://drive.google.com/file/d/1JI_xMNLWt-995eRroWxCxGEDV0EeR
MGH/view?usp=sharing 

 

Supplerende stof: 

Rebecca N. Albinus og Sarah Nehammer: Uddrag af “Skriv dig frem”, 
Dansklærerforeningens Forlag, (2017): 
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkU
BqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-6fJMJ-hulAZXB2tK1NlXGIlmhuSX_s4/
view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1nclN8TuyhNTFD1jMGXksirv_eJtbYVLg
/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/148kT9XM78U0mnzFikk1wT0PEQnG2n
cGs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1dr-bSCIjRfNmV9B-Ab5mF5NfwaTsJtBj/
view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-oEVe2Lbex-F9rvjO1bmrOBi56HSptnL/
view?usp=sharing 

Sproget.dk/Thomas Skov m.fl.: ‘Grammatik for dummies - om 
ordklasser, subjekter, verballed og objekter’, 2018 
 
Dansk sprognævn/sproget.dk: ‘Kommagrammatik og kommaregler 
(med startkomma)’, 2018 
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommagra
mmatik/kommagrammatik 
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/komma-ba
sisreglerne-hs 
 
Hjælp til retstavning og forebyggelse af øvrige skriftlige fejltyper: 
https://sproget.dk/raad-og-regler/huskesedler/huskesedler2  
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https://docs.google.com/document/d/1T6bXslsPsTBDP6KJxa0u4T6Wp3FggOQLvzko2OQ4n-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T6bXslsPsTBDP6KJxa0u4T6Wp3FggOQLvzko2OQ4n-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QeqBadQGU9g-cafQ9O4FDJeaW6fxA5liie52f5NYqgM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QeqBadQGU9g-cafQ9O4FDJeaW6fxA5liie52f5NYqgM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI_xMNLWt-995eRroWxCxGEDV0EeRMGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI_xMNLWt-995eRroWxCxGEDV0EeRMGH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkUBqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkUBqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6fJMJ-hulAZXB2tK1NlXGIlmhuSX_s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6fJMJ-hulAZXB2tK1NlXGIlmhuSX_s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nclN8TuyhNTFD1jMGXksirv_eJtbYVLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nclN8TuyhNTFD1jMGXksirv_eJtbYVLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148kT9XM78U0mnzFikk1wT0PEQnG2ncGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148kT9XM78U0mnzFikk1wT0PEQnG2ncGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dr-bSCIjRfNmV9B-Ab5mF5NfwaTsJtBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dr-bSCIjRfNmV9B-Ab5mF5NfwaTsJtBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oEVe2Lbex-F9rvjO1bmrOBi56HSptnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oEVe2Lbex-F9rvjO1bmrOBi56HSptnL/view?usp=sharing
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommagrammatik/kommagrammatik
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommagrammatik/kommagrammatik
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/komma-basisreglerne-hs
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/komma-basisreglerne-hs
https://sproget.dk/raad-og-regler/huskesedler/huskesedler2


Diverse kommavideoer fra studienet.dk:  
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma 

Kendskab til skriftlig rettenøgle: 
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkU
BqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing 

 

Omfang 

  

21 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 200 ns.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Fokus på videreudvikling af danskfaglig sprogbevidsthed med særligt 
henblik på romanlæsning og skriftlig formidling. I den forbindelse brug 
af visuelle og auditive læringsværktøjer.  

 Kursisterne skal kunne: 

- læse, analysere og fortolke et nutidigt romanværk  
- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende 

grammatiske og stilistiske grundbegreber 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 

redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed. 

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
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https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkUBqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YzTsO8Sg_PEs9D6Mu9aNDkUBqhRuAzk66VqadgFOFDI/edit?usp=sharing


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning samt individuelt, skriftligt arbejde. 

  

 

  

  

 

Titel 12 

  

Nye rejsende af Tine Høeg - fra roman til drama  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof:  

Om dramaet som genre, uddrag af Systimes iBog “Litteraturhistorien - 
på langs og på tværs” (2019):  
https://docs.google.com/document/d/1UjjC_30-5Q0eBSUOe0otLrcKlM
DRuEGYVCoO-8kolhQ/edit?usp=sharing 
 
Teatertur til Det kongelige teater/Skuespilhuset: “Nye rejsende” af Tine 
Høeg iscenesat af Johan Sarauw, jf. 
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20192020/skuespil/nye-rejsende/?s
ection=top 

Tine Høeg: Tekstuddrag af romanen “Nye Rejsende”, Rosinante 
(2017):  
https://drive.google.com/file/d/1FM2_gLAUjpD5S96fQ67xeiwB6qtHpty
Y/view?usp=sharing 
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https://docs.google.com/document/d/1UjjC_30-5Q0eBSUOe0otLrcKlMDRuEGYVCoO-8kolhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UjjC_30-5Q0eBSUOe0otLrcKlMDRuEGYVCoO-8kolhQ/edit?usp=sharing
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20192020/skuespil/nye-rejsende/?section=top
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20192020/skuespil/nye-rejsende/?section=top
https://drive.google.com/file/d/1FM2_gLAUjpD5S96fQ67xeiwB6qtHptyY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM2_gLAUjpD5S96fQ67xeiwB6qtHptyY/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1BmwKK06yGj1xk0FxEJ3WHTOdYZCKf
K8z/view?usp=sharing 

Trine Wøldiche: “Forbudt kærlighed i toget til Næstved”, Information, 
29. januar 2020: 
https://drive.google.com/file/d/16xrSRjR5E8WCI3WIw2gfJlp8Eb1k-mJ
K/view?usp=sharing 

Supplerende stof:  

Teaterprogram til forestillingen “Nye rejsende”: 
https://drive.google.com/file/d/1eOFtcWbDv5bvhVgc-gK7GzVIjKIyph7P
/view?usp=sharing 

Analytisk hjælp til at læse en teaterforestilling:  
https://docs.google.com/document/d/1ZFHC_gYVuVmImluXFzt9v2yTP
r3JSIrx9pN6bsJquAU/edit?usp=sharing 

 

Omfang 

  

15 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 85 ns.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Fokus på dramaet som genre, herunder dramaturgi, 
personkarakteristik og tematikker. Læsning/oplevelse af nutidens 
teater i forlængelse. Fokus på remediering fra roman til drama samt 
det senmoderne samfunds problematikker.  

Kursisterne skal kunne: 
 

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

- analysere et dramatisk værk og dets filmiske/sceniske 
fortolkning 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes  
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk 

formidlingsmæssig sammenhæng 
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https://drive.google.com/file/d/1BmwKK06yGj1xk0FxEJ3WHTOdYZCKfK8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmwKK06yGj1xk0FxEJ3WHTOdYZCKfK8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xrSRjR5E8WCI3WIw2gfJlp8Eb1k-mJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xrSRjR5E8WCI3WIw2gfJlp8Eb1k-mJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOFtcWbDv5bvhVgc-gK7GzVIjKIyph7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOFtcWbDv5bvhVgc-gK7GzVIjKIyph7P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZFHC_gYVuVmImluXFzt9v2yTPr3JSIrx9pN6bsJquAU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZFHC_gYVuVmImluXFzt9v2yTPr3JSIrx9pN6bsJquAU/edit?usp=sharing


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde samt små mundtlige 
oplæg. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Titel 13 

  

Sprog og magt: Retorik, stilistik og argumentation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof:   
Ole S. Larsen: Uddrag af “Håndbog til dansk”, Systime iBog (2020): 
https://docs.google.com/document/d/1wKkAqPhQBlVsO3BFvyx8AJaW
qt4BCcgaKz1eoSaBLb4/edit?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/document/d/1wzeSNdYv05z33dF-_Lf8n-XrK7l
kuOwzZbiVQOdna7g/edit?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/document/d/1-QyJ3xynzHLireig4sMVT8-b8ofIi
v3T0YB8R1lLpes/edit?usp=sharing 
  
Dronning Margrethe d. 2.’s tale om Corona-situationen: 
https://docs.google.com/document/d/1tBmZn7Z5MjTkOKLbSGaD5IAQ
20cP1NlobtrplXJt3dc/edit?usp=sharing 
 
Martin Andersen Nexø: Uddrag af Pelle Erobreren - tale til arbejderne 
(1910) 
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https://docs.google.com/document/d/1wKkAqPhQBlVsO3BFvyx8AJaWqt4BCcgaKz1eoSaBLb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wKkAqPhQBlVsO3BFvyx8AJaWqt4BCcgaKz1eoSaBLb4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wzeSNdYv05z33dF-_Lf8n-XrK7lkuOwzZbiVQOdna7g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wzeSNdYv05z33dF-_Lf8n-XrK7lkuOwzZbiVQOdna7g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-QyJ3xynzHLireig4sMVT8-b8ofIiv3T0YB8R1lLpes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-QyJ3xynzHLireig4sMVT8-b8ofIiv3T0YB8R1lLpes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tBmZn7Z5MjTkOKLbSGaD5IAQ20cP1NlobtrplXJt3dc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tBmZn7Z5MjTkOKLbSGaD5IAQ20cP1NlobtrplXJt3dc/edit?usp=sharing


Johannes Fibiger og Gerd Lütken: “Litteraturens veje - uddrag om det 
folkelige gennembrud”, Systime iBog (2020): 
https://docs.google.com/document/d/13QzWH_b9lwv2JEYv17V61WT6
eNzh47VxOp2eICmdsTc/edit?usp=sharing 
  
Naser Khader: “Indvandrerbander er også kultur og religion”, 
22/11-2018, Jyllands-Posten: 
https://docs.google.com/document/d/1T1Itq-sdPg2Y2X5akWziYiobh7f2
Af86PAp6F665NE8/edit 
 
Elvir Abaz: “Naser Khader vrøvler, vildleder og manipulerer om 
bandeexit”, 2/12-2018, Jyllands-Posten: 
https://drive.google.com/file/d/1GxDPW88lO7A-jKdkMCsKbRagG6ybT
LLR/view?usp=sharing 
  

Supplerende stof: 
Videooptagelse af dronningens Corona-tale:  
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-befol
kningen 

Helle Juhl Lassen: YouTube-video om Toulmins udvidede 
argumentationsmodel:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M 
 
Video om forfatter Martin Andersen Nexø: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRDUUj2L-G0 
  
Petersen, J.A. H (2016): Det retoriske pentagram. Lokaliseret d. 
03.01.18 på: 
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html 
  
Diverse retoriske virkemidler. Lærernoter. 
https://docs.google.com/document/d/1Pd1oJa5HHxuIuVrl7yRopaeS76
SuN7H-hM1OpQ8vA5I/edit?usp=sharing 
 
“Toulmins argumentationsmodel” i: Børsting, J.V. & Dunø, T. (2016): 
Til tasterne - skriftlighed i dansk. Lindhardt og Ringhof. s. 39-44. 
 

 

Omfang 

  

30 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 120 ns.  
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https://docs.google.com/document/d/13QzWH_b9lwv2JEYv17V61WT6eNzh47VxOp2eICmdsTc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13QzWH_b9lwv2JEYv17V61WT6eNzh47VxOp2eICmdsTc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T1Itq-sdPg2Y2X5akWziYiobh7f2Af86PAp6F665NE8/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1Itq-sdPg2Y2X5akWziYiobh7f2Af86PAp6F665NE8/edit
https://drive.google.com/file/d/1GxDPW88lO7A-jKdkMCsKbRagG6ybTLLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxDPW88lO7A-jKdkMCsKbRagG6ybTLLR/view?usp=sharing
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-befolkningen
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-befolkningen
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M
https://www.youtube.com/watch?v=JRDUUj2L-G0
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html
https://docs.google.com/document/d/1Pd1oJa5HHxuIuVrl7yRopaeS76SuN7H-hM1OpQ8vA5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pd1oJa5HHxuIuVrl7yRopaeS76SuN7H-hM1OpQ8vA5I/edit?usp=sharing


Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Fokus er på forståelsen af sproget som et magtfuldt værktøj gennem 
arbejdet med retorik og argumentation. Herunder særligt fokus på de 
tre appelformer: etos, patos og logos, det retoriske pentagram samt 
retoriske virkemidler. Desuden arbejdes med Toulmins 
argumentationsmodel, henholdsvis grundmodellen og den udvidede 
model. Kursisterne har særligt anvendt disse fagbegreber på et udvalg 
af taler. 

 
Kursisterne skal kunne: 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt 

og skriftligt 
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder skrive 

og mundtlig afholde en personlig tale) med 
formidlingsbevidsthed 

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

- 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 

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

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende 
grammatiske og stilistiske grundbegreber  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt og mundtligt arbejde samt eksperimentelt 
arbejde. 

  

 

Titel 14 

  

Litterær eksistentialisme  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Kernestof: 

Liselotte Henriksen: “Eksistentialisme i dansk”, intro til 
eksistentialismen + om den eksistentielle fortælling, (2017) 

Martin A. Hansen “Paradisæblerne” (1953) 
 
Karen Blixen: “Ringen” (1958)  
 
Peter Seeberg “Patienten” (1962) 
 

Supplerende stof: 

Filosof Anders Dræby om eksistentialismen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kb-HjJIEzOo  
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https://www.youtube.com/watch?v=Kb-HjJIEzOo


Om Martin A. Hansen: 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/hansen-martin-a-1/hele-portraettet-
om-martin-a-hansen  
 
Om Karen Blixen: 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zblixen00/print_zblixen00  

 

Omfang 

  

18 lektioner á 50 minutter 
Skønsmæssigt sidetal: 25 ns.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Fokus på kunstnerisk skildring og opfattelse af menneskeskæbner 
gennem tid. Læsning af grundlæggende eksistentialistiske pointer som 
baggrund for det moderne menneskes tilsynekomst eksemplificeret via 
Karen Blixen, Martin A. Hansen og Peter Seeberg. I den forbindelse 
fokus på kernebegreberne frihed, valg, handling, ansvar og angst.  

Kursisterne skal kunne: 
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle 

medier 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

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

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 
redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med 
formidlingsbevidsthed 
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http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zblixen00/print_zblixen00


Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde.  

 

 

 

Titel 15 

  

Fagligt vurderingsforløb (Corona-karantæne) 

 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 

Forløbsbeskrivelse, Litteratur:  

https://docs.google.com/document/d/1ZhQPU0tuyrQ1-O5Sf9gtOC5k77
Ux1NNPXMGtM6UYimU/edit?usp=sharing 

 

Forløbsbeskrivelse, Sprog: 

https://docs.google.com/document/d/1aJ8sQbBxzfNY-S5txazilVQ5BjS
Q4luTL64VozsjnMA/edit?usp=sharing 

 

Forløbsbeskrivelse, Medier: 

https://docs.google.com/document/d/1s8qw8jt2Up0z5oHnlY0JlnnWmA
yYbB-f3xNd0bWlu6Y/edit?usp=sharing 

Omfang De resterende lektioner  
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https://docs.google.com/document/d/1ZhQPU0tuyrQ1-O5Sf9gtOC5k77Ux1NNPXMGtM6UYimU/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1aJ8sQbBxzfNY-S5txazilVQ5BjSQ4luTL64VozsjnMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s8qw8jt2Up0z5oHnlY0JlnnWmAyYbB-f3xNd0bWlu6Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s8qw8jt2Up0z5oHnlY0JlnnWmAyYbB-f3xNd0bWlu6Y/edit?usp=sharing


  

Særlige 
fokuspunkter 

OBS! Erstatning for mundtlig/skriftlig prøve i faget  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt samt skriftligt arbejde 
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