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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
  

Titel 1 Ulven kommer! (introduktion til genrer) 

Titel 2 Musikken i ordene 

Titel 3 Nyhedsformidling + Ungdommens Folkemøde 

Titel 4 Sprog og magt 

Titel 5 Fornuft og følelse 

Titel 6 Krig i litteratur og på film 

Titel 7 Digital dannelse  

Titel 8 (Tværfagligt projektforløb) Dansk og matematik i virkeligheden - digital 
dannelse og sociale medier  

 Titel 9 Det uhyggelige - noir og ondskab 



Titel 10 Den analyserende artikel (skriftlighedsforløb 1) 

Titel 11 Samfundskritik på tværs af tid 

Titel 12 Krop og kropsidealer 

Titel 13 Den debatterende artikel (skriftlighedsforløb 2) 

Titel 14 Samtaleanalyse 

TItel 15 Grænser mellem fakta og fiktion 

Titel 16 Myte og eksistentialisme  

Titel 17 Skriv dig frem 

Titel 17 Afsluttende forløb og vurderingssamtale 

  
 

Titel 1 
  

Ulven kommer! (introduktion til genrer) 

Indhold Kernestof 
 

- Knudsen, Jeppe Kuhne: “Derfor er ulvens image så dårligt” 
DR.dk april 2016 “Derfor er ulvens image så dårligt” 

- Oudry, Jean-Baptiste: “Ulven og lammet” 
- Weitze, Charlotte: “Villy” i Bjergtaget 1999 
- Brdr. Grimm “Den lille rødhætte” 
- Kidde, Rune T.: “Den lilla møghætte og pulven”  
- Sørensen, Asbjørn Mølgaard “Hvad skal man gøre, hvis man 

bliver angrebet af en ulv?” fra videnskab.dk april 2018 
- Belli, Peter: “Ulven Peter”  
- Christensen, Pernille “Ulven Peter på nyt nam-nam rov: Se 

hans scoring her” ekstrabladet.dk september 2017 
 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 5 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 10 sider.  

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://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


Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Målet er, at eleverne efter forløbet: 

- kender jeg til danskfagets tre perspektiver: litteratur, sprog og 
medier 

- kan jeg diskutere forskellige teksters potentiale inden for de tre 
perspektiver 

- kender jeg til begrebet genre 
- kender jeg overordnet til fakta- og fiktionsgenrerne 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde 

  
 

Titel 2 
  

Musikken i ordene 

Indhold Kernestof 

- Ditlevsen, Tove "Angst" fra Pigesind (1939) 
- “Hvad er lyrik” i Lyrik - når sproget spiller, Systime 
- “Semantiske skemaer” i Lyrik - når sproget spiller, Systime  
- Lærernoter om rim-typer  
- Aarestrup, Emil "Angst" (1838) 
- Kristensen, Tom ”Angst” fra En fribytters ord (1932) (fra 

forløbet Rødder på: 
http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-tom-kristensen/) 

- Grundtvig, N. F. S. “Nu falmer skoven trindt om land”  
- Larsen, Ole Schultz “Litterær analyse af digte” i Håndbog til 

dansk 
- Kjær-Hansen, Barbara m. fl.: “At analysere lyrik”,“Brugslyrik 

og centrallyrik”, “Bunden og ubunden form” i 
Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime  
 

 
Supplerende stof 

- Spez, Kasper “Angst” (fra forløbet Rødder på: 
http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-kasper-spez/) 

- Natasja “Fi er min” (tilgængelig på Youtube) 
- Suspekt “Helt alene” - tekst og musikvideo - tilgængelig på 

Youtube 
- Selvvalgt baggrundsmusik til digtoplæsning: 

- Stemningsfyldt 
- Ambient 
- Folky 
- Højstemt 

http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-tom-kristensen/
http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-kasper-spez/
https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw
https://www.youtube.com/watch?v=vNwYtllyt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=I_SampLbkuo
https://www.youtube.com/watch?v=LBw9te7zaQA


- Melankolsk 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 11 lektioner af 50 minutter  
 
cirka 20 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Målet er, at eleven efter forløbet: 

- Kan jeg redegøre for lyrik som genre 
- Har jeg undersøgt slægtskabet mellem rap og lyrik 
- Kan jeg analysere digte ud fra fokus på: 

- Komposition 
- Semantiske felter 
- Stemning 
- Stilistik 

- Har jeg reflekteret over, hvordan sprog virker 
- Kan jeg perspektivere tekster ud fra fokus på tema 
- Har jeg arbejdet med remediering 

 
Faglige mål fra læreplanen:  
 

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

● 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/individuelt arbejde/pararbejde 
/gruppearbejde/skriftligt arbejde/mindre  
skriveøvelser 

 
 

Titel 3 Nyhedsformidling + Ungdommens 
folkemøde 

Indhold Kernestof  
- Larsen, Ole Schultz, 2015, Systime: Avisjournalistik i Håndbog 

til dansk s. 198-221 
- Lærernoter: Den gode nyhed - nyhedstrekanten og 

dramatrekanten 

https://www.youtube.com/watch?v=E4l5sXC3Lu0


- “Hel bydel raseret” Vejle Amts Folkeblad 04.11.04 (Ritzau-notat) 
- Bech-Danielsen og Søndergaard “Fyrværkerikatastrofen: Dagen 

efter i Kolding” reportage i Politiken 05.11.04  
- Analyse-model fra Håndbog til dansk “Medieanalyse af 

nyhedsjournalistik og fortællende journalistik” 
- Forside samt selvvalgt artikel fra den fysiske udgave af Politiken 

(august 2019) 
- Forside samt selvvalgt artikel fra den fysiske udgave af Ekstra 

Bladet (august 2019) 
-  “Reportagen genrekendetegn” Alinea 

https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Nj
g1OTMxMTRa 

- Lærernote: “At skrive en reportage” 
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Nj
g1OTMxMTRa  

- Black, Mika Sun: “Sidste aften på Roskilde” 2011 
- https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Nj

g1OTMxMTRa 
- Lærernoter: “Sådan skriver du et debatindlæg”  
- Dalgaard, Niels-Erik: “Fede mennesker skal betale mere” fra 

Flight Magazine  
- Læreroplæg: Hvad er et argument? Om påstand, belæg og 

argumentmarkører på baggrund af: Argumentation I: “Til 
tasterne” af Janne Vigsø Børsting (side 40-41)  

 
Supplerende stof 

- “Trump aflyser dansk statsbesøg”, DR.dk 21. august 2019: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/trump-aflyser-dansk-statsbes
og 

- “Jæger bidt i hovedet af bjørn i Sverige” Ekstra Bladet 23. 
august 2019 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/jaeger-bidt-i-hovedet-af
-bjoern-i-sverige/7760595 

- Workshop ved Headspace på UFM 2019: Kan 
ungdomsfællesskaber være med til at modhjælpe mistrivsel 
blandt unge? 

- Som forberedelser til workshoppen: “Mennesket er et 
flokdyr: Derfor bliver vi ensomme alene” på dr.dk 

- Ungdommens folkemøde 2018 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y
FWV9StPBLA 

- KBH SYD på Ungdommens folkemøde 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Up
3Vhg-bYQQ 

- Rubrik-øvelse: “Rubrikken skal blinke”  

 

https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://classroom.google.com/w/Mzc0NjU4NjgyMzJa/tc/Mzc0Njg1OTMxMTRa
https://www.dr.dk/nyheder/indland/trump-aflyser-dansk-statsbesog
https://www.dr.dk/nyheder/indland/trump-aflyser-dansk-statsbesog
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/jaeger-bidt-i-hovedet-af-bjoern-i-sverige/7760595
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/jaeger-bidt-i-hovedet-af-bjoern-i-sverige/7760595
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YFWV9StPBLA
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YFWV9StPBLA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Up3Vhg-bYQQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Up3Vhg-bYQQ


Omfang  Anvendt uddannelsestid: 28 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 50 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg analysere tekster, som tilhører fakta-genren 
● Kan jeg redegøre for, hvad følgende er og bruge det i en 

analyse af journalistik: 
○ forskellige avistyper og målgruppe 
○ genrer: nyhedsjournalistik, opinionsjournalistik og 

fortællende journalistik 
○ nyhedskriterierne 
○ nyhedstrekanten 
○ layout 
○ vinkling 
○ kilder 

● Kan jeg selv skrive en reportage og et debatindlæg 
● Har jeg været på Ungdommens Folkemøde og øvet mig i at 

blande mig 

 

De faglige mål fra læreplanen: 

● analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster  
● 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 alle medier samt deltage i og bidrage til digitale 
fællesskaber  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Deltagelse i workshop på UFM 2019 
  

 
 

Titel 4 
  

Sprog og magt 



Indhold Kernestof   
 

- Om appelformer I:”Begreb om dansk” af Birgitte Darger, 
Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen 

- “De tre talegenrer” af Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk 
Systime, 2015 

- Argumentation I: “Til tasterne” af Janne Vigsø Børsting (side 
40-41)  

- Peter Heller Lützen: Ordvalgsargumenter I: “Det sproglige i 
dansk” Systime (2016) 

- 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 
- Sara Omars nytårstale 2018 i Deadline (tekst og klip) 
- “Billedsprog og troper” fra gymdansk.dk 

https://www.gymdansk.dk/billedsprog---troper.html 
- Engelgreen, Charlotte: “Denne kvinde er træt af ‘nosseløs 

datingkultur’: Kærlighedskujoner, kig så op fra skærmen!” i 
Politiken okt. 2017  

- Mikael Jalving: “Farvel til finken” Jyllands-Posten 
18-01-2016. Link: 
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE837
4942/farvel-til-finken/  

- Argumenttyper og fejltyper 
https://dansksiderne.dk/fileadmin/user_upload/filarkiv/dansks
iderne/pdf-filer/argumenttyper_espergaerde-gymnasium-og-
hf_2008.pdf] 

- Introduktion til citat-burgeren samt Blooms taksonomi 
 
Supplerende stof: 

- 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 

- Øvelsestekst med troper og figurer: 
https://drive.google.com/file/d/0B54amkAFROE-TnpnREJN
Q3NmQlU/view 

- Reklame for Chanel no. 5 (still) 
- Reklame for Marc Jacobs parfume Daisy (still) 
- Reklame for Zendium (still) 
- Kampen om sproget: “Magtens sprog” (DR2, 2010) 

http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html
https://www.gymdansk.dk/billedsprog---troper.html
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://dansksiderne.dk/fileadmin/user_upload/filarkiv/dansksiderne/pdf-filer/argumenttyper_espergaerde-gymnasium-og-hf_2008.pdf
https://dansksiderne.dk/fileadmin/user_upload/filarkiv/dansksiderne/pdf-filer/argumenttyper_espergaerde-gymnasium-og-hf_2008.pdf
https://dansksiderne.dk/fileadmin/user_upload/filarkiv/dansksiderne/pdf-filer/argumenttyper_espergaerde-gymnasium-og-hf_2008.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734
https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
https://drive.google.com/file/d/0B54amkAFROE-TnpnREJNQ3NmQlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B54amkAFROE-TnpnREJNQ3NmQlU/view


- Nehammer, Sarah: “Karakteristik” i Skriv dig frem (2017) 
- Modeltekst med analyse af Sara Omars nytårstale 
- Detektor på DR2 - tricks og tale - fejltyper og 

argumentationskneb: 
- Stråmandsargument: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&
v=BMyiO4OIfnc 

- Nazikortet: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v
=j3EuLuX3Puw 

- Ordvalgsargument: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v
=xEOvE-27FBw 

- Papegøjesnak: 
https://www.youtube.com/watch?v=wZ2xTseVNZc 

- Hård retorik: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFTvgHmZ1Hg 

- Gretha Thunbergs tale i FN 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU 

- Klip fra Martin Luther Kings I have a dream: 
https://www.youtube.com/watch?t=102s&v=vP4iY1TtS3s 

 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 33 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 80 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål:  

● 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 redegøre for de tre talegenrer og anvende dem i 

praksis 
● At kunne lave en argumentationsanalyse  
● At kunne lave en retorisk analyse af en tale 
● Kendskab til og brug af begreberne: ordvalgsargument, 

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

● At blive bedre til selv at argumentere og fremføre 
synspunkter skriftlig og mundtligt 

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

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMyiO4OIfnc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMyiO4OIfnc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=j3EuLuX3Puw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=j3EuLuX3Puw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xEOvE-27FBw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xEOvE-27FBw
https://www.youtube.com/watch?v=wZ2xTseVNZc
https://www.youtube.com/watch?v=dFTvgHmZ1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU
https://www.youtube.com/watch?t=102s&v=vP4iY1TtS3s


Faglige mål fra læreplanen 

● 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  
● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

 

Titel 5 
  

Fornuft og følelse 

Indhold Kernestof 
 

- Folkevise: Ebbe Skammelsen  
- Holberg, Ludvig “Ægteskab og tvang” (1745) 
- Oehlenschläger, Adam: Der er et yndigt land, 1819 
- Staffeldt, Schack "Indvielsen"  fra Digte 1804  
- Oehlenschläger, Adam: “Morgenvandring” 1805 
- Ibsen, Henrik “Et Dukkehjem” 1879 (VÆRK) 
- Andersen, H. C.: “Hyrdinden og skorstensfejeren” 1845 
- Aarestrup, Emil: “Til en Veninde” 1838 
- Blicher, St. St. "Præludium" fra digtsamlingen Trækfugle 

(1838) 
- “Middelalderens samfund: Et slægtsamfund” fra Brug 

litteraturhistorien, Systime (ca. 2 s.) 
- “Folkeviser” og “Typer af folkeviser” (fokus på trylle- og 

riddervisen) fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, 
Systime (ca. 4 s.) 

- “Oplysningen: Fornuftens tidsalder” og “Idealer om 
fremskridt og frihed” fra Brug litteraturhistorien, Systime (ca. 
2 s.) 



- “En kaotisk tidsalder”, “Romantikkens ideer”, 
“Nationalromantisk harmoni” og “H. C. Andersens 
kunsteventyr” i Brug litteraturhistorien, Systime (ca. 10 sider) 

- Læreroplæg om Biedermeier og romantisme på baggrund af 
dansksiderne.dk [lokaliseret oktober 2019] 

- “Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse, kirke” fra 
Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime 

 
Supplerende stof: 

- Maleri: Caspar David Friedrich Kloster i Egeskov 1808 
- Maleri: C.W. Eckersberg, Landskab med stente, Møn, 1810 
- Maleri:  J. Th. Lundbye, Hankehøj, 1847 
- Nik og Jay musikvideo og tekst til “Vi vandt i dag” 

(tilgængelig på Youtube)  
- Rather homemade productions “Ebbe Skammelsen: Hvad 

fanden skal det nu betyde?” (tilgængelig på Youtube) 
- DRs pigekor “Der er et yndigt land” (tilgængelig på Youtube) 
- Lærernote: Genfortælling af Platons hulelignelse  
- “The Cave: An Adaption of Plato’s Allegory in Clay” - 

https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM 
- Maleri: Emil Bærentzen: Et Familiestykke (1828) 
- Opsætning af Henrik Ibsens drama sendt på DR 14/04/1974: 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/5212
0/et-dukkehjem 

- Maleri: Nicolai Abildgaard: Mareridt 1800 
- Animeret version af St. St. Blichers “Præludium”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ukjGBN5ZxoM 
- Reklame fra Landbrug og Fødevarer med Jørgen Leth 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3I_wqan0Ew&t=2s 
- Rather Homemade Productions: “Det moderne gennembrud 

- hvad skete der lige der” 
https://www.youtube.com/watch?t=2s&v=BqHK5gUqzus 

- Maleri: Udslidt af H. A. Brendekilde 1889 
- SKAM episode 7, sæson 1, 2015 

 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 80 sider  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Målet er, at eleverne efter forløbet: 

https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM
https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/52120/et-dukkehjem
https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/52120/et-dukkehjem
https://www.youtube.com/watch?v=ukjGBN5ZxoM
https://www.youtube.com/watch?v=n3I_wqan0Ew&t=2s
https://www.youtube.com/watch?t=2s&v=BqHK5gUqzus


● Kan jeg redegøre for centrale træk ved litteratur og perioder i 
nedslag fra middelalderen til Det moderne gennembrud 

● Kan jeg redegøre for, hvad der kendetegner genrerne: vise, 
epistel, eventyr, digt og drama 

● Kan redegøre for romantikkens centrale begreber og idéer:  
○ monisme, dualisme, panteisme, det romantiske geni, 

organismetanken, Platons hulelignelse 
(nyplatonisme) 

● Kan jeg skelne mellem harmoni og splittelse i romantikkens 
litteratur herunder redegøre for: universalromantikken, 
nationalromantikken, biedermeier, romantisme og 
nyplatonisme 

● Kan forstå ældre tekster på baggrund af deres 
litteraturhistoriske periode  

● Kan perspektivere ældre litteratur til fortid og nutid 
● Har jeg trænet skriftligt fremstilling med fokus på, hvordan 

man analysere medietekster på skrift (citat-burgeren), samt 
hvordan man laver en komparativ analyse  

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 

● Folkevise og 5 kanonforfattere (Ebbe Skammelsen, Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N. F. S. Grundtvig, H.C. 
Andersen og St. St. Blicher) 

● Analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster 
● Skriftlighed 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

 
 

Titel 6 
  

Krig i litteraturen og på film 



Indhold Kernestof: 
 

- “Fakta: Dokumentarfilm” s. 87-90 i Zoom - Grundbog i medier, 
Poulsen og Harboe 2011 

- “Hjemvendt” Marianne Hougen-Moraga 2011 (VÆRK) 
- Læreroplæg om filmiske virkemidler på baggrund af: 

https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidler-
pp 

- Granild, Dorte m.fl.: “Autencitetsmarkører - signaler om 
virkelighed” i https://issuu.com/lr-undervisning/docs/dox  

- Lærernote med oversigt over autenticitetsmarkører og 
fiktionskoder lavet på baggrund af ovenstående samt oversigt i 
Ole Schultz Håndbog til dansk 

- Uddrag af Lars Husums roman Jeg er en hær s. 63-65 i 
Øhrstrøm Krig - et danskfagligt forløb 

- Kapitel 3 “Sammenhæng og synsvinkel” i Begreb om dansk s. 
35-37 om fortællerinstanser af Birgitte Darger, Kasper Lezuik 
Hansen og Claus Nielsen 

- Analysemodel s. 9 i Øhrstrøm Krig - et danskfagligt forløb 

 
Supplerende stof 

- Filmklip: “Børnene fra Brønderslev” DR1 dokumentar 2011, 
00.00-07.20, tilgængelig via youtube.dk  

- Erving Goffman: frontstage-identitet og backstage-identitet I: 
Beyer, Mads & Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik: 
Socialisering og identitet i informationssamfundet (Systime, 
2017) 

- Trailer til dokumentaren om Gina Jaqueline "Midt i en drøm" 
https://www.youtube.com/watch?v=lRGYjo3H9fY 

- De første 3 minutter af første afsnit fra tv-dokumentaren 
"Prinsesser fra Blokken" (findes på dr.dk) 

- De første 3 minutter af første afsnit fra tv-dokumentaren 
"Simona overlever" (findes på dr.dk) 

- Trailer til computerspillet Battlefield 3 (fokus på visualisering af 
synsvinkel i relation til fortællertyper) 

- Trailer til computerspillet The Sims 4 (fokus på visualisering af 
synsvinkel i relation til fortællertyper) 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 19 lektioner af 50 minutter 
cirka 50 sider  

Særlige 
fokuspunkter 

Læringsmål: 
● Redegøre for dokumentaren som genre og skelne mellem 

dokumentarens fremstillingsformer 
● Redegøre for autenticitetsmarkører og fiktionskoder og bruge 

dem i en analyse 

https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidler-pp
https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidler-pp
https://issuu.com/lr-undervisning/docs/dox


● Analysere en film vha. mediefaglig terminologi, fx 
billedbeskæring, klipning, lyd og kameraføring  

● Desuden kan du fortolke på den effekt, disse virkemidler har i 
filmens kontekst 

● Lave en skriftlig sammenlignende analyse og vurdering af, 
hvordan krigen og dens konsekvenser fremstilles i 
dokumentarfilm “Hjemvendt” og uddrag fra romanen “Jeg er en 
hær”  

○ Fokus for den sammenlignende analyse: Hvordan 
formidles krigen og dens konsekvenser (fokus på sprog 
og fremstillingsform i romanuddraget og dokumentaren) 

● Reflekteret over, hvordan kunsten kan formidle krigen og dens 
konsekvenser 

 
Faglige mål fra læreplanen: 

● 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 fagets identitet og metoder  
● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

 
 
 

Titel 7 
  

Digital dannelse  



Indhold Kernestof 
- DR-dokumentaren: “Hængt ud på nettet” (2017). Link: 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&p
ageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C
3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4
093-a537-bc8908539829&index=1  

- DR-dokumentaren “Ung, nøgen og udstillet” (2017). Link: 
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noege
n-og-udstillet  

- Om normer og gruppeadfærd i: Camilla Mehlsen & Vincent 
F. Hendricks: “Like” s. 30-36 (2019)  

- Om ansigtsløs kommunikation og deling af intime billeder i: 
Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: “Like” s. 70-73 
(2019) 

- TV2-dokumentaren “Når mobilen ta’r magten” (2014). Link: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&p
ageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta
%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby
=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a
&index=1  

 
 
Supplerende stof 
 

- Vincent F. Hendricks om normer i relation til digitale 
fællesskaber: https://vimeo.com/321459297 

 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner af 50 minutter  
cirka 50 sider  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Målet er, at eleven efter forløbet: 

● kan forstå, analysere og diskutere de udfordringer, som 
informationstidsalderen afføder 

● er blevet klædt bedre på til at sortere i de enorme mængder 
informationer, som de dagligt møder på nettet og de sociale 
medier 

● kan identificere og forstå strukturerne bag 
socialpsykologiske fænomener som fx social påvirkning, 
flertalsmisforståelser og lemmingeeffekten 

● kan perspektivere teori til egne liv med den pointe, at vi alle 
sammen er digitalt nyfødte! 

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

● kan deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 
● kan undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle 

og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder 
anvendes 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20H%C3%A6ngt%20ud%20p%C3%A5%20nettet&orderby=title&SearchID=13494312-ec13-4093-a537-bc8908539829&index=1
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1
https://vimeo.com/321459297


 
De fagelige mål fra læreplanen:  

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

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 
information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale 
fællesskaber  

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde 
/gruppearbejde/skriftligt arbejde/mindre skriftlige 
skriveøvelser/formativ evaluering/peer feedback/  

 

Titel 8 
  

(Tværfagligt projektforløb) Dansk og 
matematik i virkeligheden - digital dannelse 
og sociale medier  

Indhold Kernestof: 
 

- “Opmærksomhedsøkonomi” i: Camilla Mehlsen & Vincent F. 
Hendricks: “Like” (2019) s. 98-105 

- “Når kommunikation er strategisk” 
https://drive.google.com/file/d/1HBCHgaz22zbtBDj1zNHDqRMh
-e0Sso8N/view 

- “Influencere” af Martine Stock, oktober 2019 fra Faktalink.dk 
- Læreroplæg om segmentering, AIDA-model og 

Minervamodellen 
- “Den personlige blog” fra Ole Schultz Håndbog til dansk 

- Fokus på begreberne selvfortælling, frontstage og 
backstage, indtryksstyring 

- “Portræt, identitet og iscenesættelse” undervisningsforløb på 
SMK (VÆRK med udgangspunkt i projektforløb)  

- Lærenote: Oversigt over begreber til analyse af malerier på 
baggrund af analysemodel i Ole Schultz Håndbog til dansk 

- Skriftlig afslutning med fokus på at redegøre for synspunkter og 
skrive debatterende: 

- “Medieforsker: Oldnordisk at slukke” Politiken 2017 
- “Læge og forfatter: Sluk dem” Politiken 2017 

 
Supplerende stof: 

https://drive.google.com/file/d/1HBCHgaz22zbtBDj1zNHDqRMh-e0Sso8N/view
https://drive.google.com/file/d/1HBCHgaz22zbtBDj1zNHDqRMh-e0Sso8N/view


- Reklame for Jolly Cola fra 1960’erne: 
https://www.youtube.com/watch?v=LX10NEnJYXg 

- “Reklamens historie i Danmark” på dr.dk 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/reklamens-historie-i-
danmark 

- Reklame for Simple Feast “Maybe it’s Time to Quit Meat”: 
https://www.youtube.com/watch?v=_l0RYeZ0Igw 

- YoHype “Top 10 største influenter på Instagram” 
https://yohype.com/blog/top-10-stoerste-influenter-paa-instagra
m/ 

- Anders Fogh Rasmussens portrætmaleri malet af Simone 
Aaberg Kærn i 2010. 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
14 lektioner af 50 minutter. 
 
cirka 50 sider  

Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan du redegøre for begreberne opmærksomhedsøkonomi, 
strategisk kommunikation herunder overtalelsesstrategier, 
influencer og algoritmer 

● Kan du anvende disse i praksis til at lave en strategisk målrettet 
reklame til sociale medier 

● Kan du redegøre for begrebet selviscenesættelse i relation til 
sociale medier og på portrætmaleriet 

● Kan du indgå i en diskussion om, hvordan selvfremstilling og 
selviscenesættelse har været og er centralt dengang og nu, 
men samtidig vurdere hvilken betydning fremkomsten af sociale 
medier har haft  

● Kan du bruge din viden om algoritmer til at udarbejde en 
algoritme over et mundtligt oplæg 

● Har du reflekteret over, hvordan dansk og matematik kan 
arbejde sammen om at løse virkelighedsnære problemstillinger 

● Kan du bruge danskfaglig og matematikfaglig viden og metode 
til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger 

 

 
De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

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

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 
information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale 
fællesskaber  

https://www.youtube.com/watch?v=LX10NEnJYXg
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/reklamens-historie-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/reklamens-historie-i-danmark
https://www.youtube.com/watch?v=_l0RYeZ0Igw
https://yohype.com/blog/top-10-stoerste-influenter-paa-instagram/
https://yohype.com/blog/top-10-stoerste-influenter-paa-instagram/


- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  
- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, pararbejde, 
feedback, processkrivning, multimodale produktioner (strategisk 
målrettet reklame)  

 
 
 

Titel 9 Det uhyggelige - krimi, noir og ondskab 

Indhold Kernestof 

- “Freuds psykoanalyse og det litterære gys” i Gys, splat og 
Freud s. 19-37 

- Kapitel 3 “Sammenhæng og synsvinkel” s. 31-34 i Begreb 
om dansk 

- Kapitel 10 “Novelle” i Litteraturhistorien på langs og på tværs 
s. 234-239 

- Om Freuds begreb Das Unheimliche 
https://kunsten.dk/da/indhold/til-underviseren-2440 

- Copenhagen Noir 2009 (VÆRK) 
- Læreroplæg om filmiske virkemidler på baggrund af: 

https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidl
er-pp 

- Kortfilm: “Vildt” af Julie Bille 2004 
- “Billeder: Tre trin i billedanalysen” (om Roland Barthes 

tilgang til billedanalysen) i Ole Schultz Håndbog til dansk 

Supplerende 

- Traileren til filmatiseringen af “The Shining” 
https://www.youtube.com/watch?v=FoivxZ__FZc 

- Malerier af Michael Kvium: “Master of the Universe”, 
“Rodeoscene”, “The act”, “Kulturkreds”, litografi uden titel 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 22 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 250 sider  

https://kunsten.dk/da/indhold/til-underviseren-2440
https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidler-pp
https://www.slideshare.net/Nesli91/kortfilm-filmiske-virkemidler-pp
https://www.youtube.com/watch?v=FoivxZ__FZc


Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for noir-novellen som genre 
● Kan jeg bruge udvalgte begreber fra Freuds psykoanalyse til 

at analysere noir-noveller 
● Kan jeg bruge Roland Barthes model til at analysere billeder 
● Kan jeg arbejde selvstændigt med at analysere og fortolke 

en novelle 
● Har jeg trænet min evne til mundtlig formidling og 

præsentation samt konstruktiv feedback 
● Kan jeg indgå i en faglig diskussion af, hvorfor vi tiltrækkes af 

det, der er uhyggeligt 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

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

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

● demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 
  

 
 
 

Titel 10 Den analyserende artikel 
(skriftlighedsforløb 1) 



Indhold Kernestof 

● “Den analyserende artikel” s. 19-32 i Skriftlig eksamen i 
dansk - STX og HF, Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose 

● Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj tale 2016 
● Model over Blooms taksonomi 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 11 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 20 sider  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan anvende viden om Blooms taksonomi til at skelne 
mellem forskellige skrivehandlinger i den analyserende 
artikel 

● Har forståelse for danskfagets perspektiver og metoder i 
relation til den analyserende artikel 

● Har trænet formidlingsbevidsthed med henblik på forståelse 
for genren 

● Har trænet skriftlig fremstilling 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

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

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

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/lærermodelleret skrivning/selvstændigt skriftligt 
arbejde/ 
 
 
  

 



Titel 11 Samfundskritik på tværs af tid 

Indhold Kernestof 

- Brandes, Georg kort uddrag af: Hovedstrømninger i det 
19. Aarhundredes Litteratur, 1871  

- Pontoppidan, Henrik: “Ane-Mette” i Fra Hytterne 1887  
- “Impressionisme” og “Herman Bang og de stille 

eksistenser” i Det moderne gennembrud #MeToo af 
Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose, 2019 

- Herman Bang “Den sidste balkjole” 1887 
- Artikel om sædelighedsfejden på Gyldendals minilex 

(http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuel
le/Minilex/1870_1890detmodernegennembrud/Saedelighedsf
ejden.aspx) 

- Martin Andersen Nexø “Murene” (1918)  
- Jensen, Johannes V.: “Bo’l” fra Himmerlandshistorier 1910 
- Skram, Amalie uddrag af Forraadt (kapitel 1) 1892 

(https://www.bokselskap.no/boker/forraadt/i) 
- Kjær-Hansen, Barbara m.fl. “1890-2000 realisme og 

modernisme” i Litteraturhistorien på langs og på tværs s. 
138-139  

- Kjær-Hansen, Barbara m.fl. “Konfrontationsmodernisme” i 
Litteraturhistorien på langs og på tværs s. 162-163 

- Rifbjerg, Klaus “Livet i badeværelset” fra Konfrontation 
1960 

- Rifbjerg, Klaus “Terminologi” fra Konfrontation 1960 
- Sørensen, Mimi m.fl. “Krise og politisk aktivisme” i Brug 

litteraturhistorien, Systime 
- Andersen, Vita Tryghedsnarkomaner. Gyldendal, 1977. 

(VÆRKLÆSNING) 
- Diverse malerier til illustration af forskellen mellem realisme 

og modernisme: 
- H. A. Brendekilde: “Udslidt” 1889  
- Erik Henningsen: “Sat ud” 1892 
- Salvador Dali: “Erindringen fæstner sig” 1931 
- Pablo Picasso: “Frøknerne i Avignon” 1906-07 
- Edvard Munch: “Skriget” 1893 

 
- Læreroplæg på baggrund af Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: 

“Det moderne samfund”, “1900-tallets stilretninger” og 
“60’er modernisme” i afsnit 7 “Modernisme og realisme” i 
Litteraturhistorien på langs og på tværs  

- Henriksen, Liselotte “Senmoderniteten i et eksistentialistik 
lys” i Eksistentialisme i dansk, Systime, s. 92-93 

- Ørntoft, Teis “Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om” i 

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/Minilex/1870_1890detmodernegennembrud/Saedelighedsfejden.aspx
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/Minilex/1870_1890detmodernegennembrud/Saedelighedsfejden.aspx
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/Minilex/1870_1890detmodernegennembrud/Saedelighedsfejden.aspx
https://www.bokselskap.no/boker/forraadt/i


Digte, 2014 (via Eksistentialisme i dansk s. 139-140) 
 
 
 

Supplerende 

- Klip: “Det moderne gennembrud - hvad skete der lige” 
af Rather Homemade Productions, 2015, på 
youtube.com  

- Artikel om Henrik Pontoppidan på litteratursiden.dk 
- Kortdok “Jomfruernes Klub” DR3 

https://www.facebook.com/dr3dk/videos/kortdok-jomfruerne
s-klub-nicolajs-historie-dr3/294050534781502/ 

- Udklip fra artikel om Fie Laursen og debat om slutshaming: 
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/reality-stjernen-fie-laursen-
bombarderes-med-had-efter-sex-paa-tv-det-er-fordi-jeg-er 

- Dukkespil om sædelighedsfejden på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=YzrqMKHmu-4 

- Klip: “Industrialiseringen i billeder” fra historiegyldendal.dk: 
https://www.youtube.com/watch?v=0QGPTEepOiY&feature
=youtu.be 

- “Sindets knivsystemer” om Johannes V. Jensens 
Himmerlandshistorier uddrag fra opslagsværket Danske 
forfattere s. 151-152 
https://drive.google.com/file/d/13Ch2ts9Eq9Rx3lMtMP9rQn
4rCaHviZXg/view 

- Suspekt “Proletar” musikvideo og tekst fra albummet Prima 
Nocte 2007 

- Klip om 1960’erne ledsaget af læreroplæg om højkonjunktur 
og ungdomskultur: 
https://www.youtube.com/watch?v=YGu4sxGiuwI&feature=
youtu.be 

- https://litteratursiden.dk/forfattere/vita-andersen 
- https://indidansk.dk/lyrik-genretraek 
- Katy Perry “Chained to the Rhythm” musikvideo og tekst 

https://www.youtube.com/watch?v=Um7pMggPnug&feature
=youtu.be 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 80 sider  

https://www.facebook.com/dr3dk/videos/kortdok-jomfruernes-klub-nicolajs-historie-dr3/294050534781502/
https://www.facebook.com/dr3dk/videos/kortdok-jomfruernes-klub-nicolajs-historie-dr3/294050534781502/
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/reality-stjernen-fie-laursen-bombarderes-med-had-efter-sex-paa-tv-det-er-fordi-jeg-er
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/reality-stjernen-fie-laursen-bombarderes-med-had-efter-sex-paa-tv-det-er-fordi-jeg-er
https://www.youtube.com/watch?v=YzrqMKHmu-4
https://www.youtube.com/watch?v=0QGPTEepOiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0QGPTEepOiY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/13Ch2ts9Eq9Rx3lMtMP9rQn4rCaHviZXg/view
https://drive.google.com/file/d/13Ch2ts9Eq9Rx3lMtMP9rQn4rCaHviZXg/view
https://www.youtube.com/watch?v=YGu4sxGiuwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YGu4sxGiuwI&feature=youtu.be
https://litteratursiden.dk/forfattere/vita-andersen
https://indidansk.dk/lyrik-genretraek
https://www.youtube.com/watch?v=Um7pMggPnug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Um7pMggPnug&feature=youtu.be


Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for udvalgte litterære perioder og -ismer: 
○ Det moderne gennembrud (1870-1890) 
○ Det folkelige gennembrud (omkring 1900) 
○ Konfrontationsmodernismen (1960) 
○ Bekendelseslitteratur (1970) 
○ Senmoderne litteratur (2010) 

● Jeg kan forklare, hvordan udvalgte tekster fra disse perioder 
forholder sig til samfundet og er samfundskritiske 

● Kan jeg analysere og fortolke forskellige fiktive tekster fra 
perioderne, der forholder sig til samfundet ud fra fokus på 
tidstypiske træk 

● Kan jeg skelne mellem modernisme og realisme 
● Kan jeg diskutere og perspektivere forskellige former for 

samfundskritik på tværs af tid  

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

● 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  
● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 
  

 

Titel 12 Krop og kropsidealer  



Indhold Kernestof 

- Lassen, Helle Juhl “Normalitet” og “Crip-teori” i Fuck normen 
s. 7-8, s. 86-88 

- Nedergaard, Mia Bang “Stigmatisering og udskamning” i 
Krop, skam og stolthed s. 15-17 

- Larsen, Ole Schultz “Reklamefilm” og “Laswells 
kommunikationsmodel” i Håndbog til dansk  

- Reklame for Fitness World 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=2DKm2I7C2Zk 

- Reklame for Fitness World 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=nBAynSwgMRY 

- Reklame for Fitness World 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=kNm_1yrYn2A 

- Reklame for Fitness World 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=oeKSjWQQaRw 

- Uddrag af tv-dokumentarserien “Tykke Ida” DR 
https://www.dr.dk/drtv/episode/tykke-ida_51815 

- Raskins 7 parametre fra Filmcentralen 
https://drive.google.com/file/d/1C9s_aUtq5fecaid2XZ3HDn6t
TwozYTS3/view 

- Alami, Milad “Mirror” 2014 via Filmcentralen 
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line32
81 

- Uddrag af Caspar Eric Nike via Lassen, Helle Juhl Fuck 
normen s. 89-92 

 
Supplerende 

- Reklamefilm: Omo vaskemiddel, 1992, tilgængelig via 
youtube.com  

- Reklamefilm: Fucker med dit grundvand, 2016 
- Reklamefilm: Rejs med hjertet, Spies, 2013  
- Klip med Caspar Eric fra TV Glad 

https://www.youtube.com/watch?v=D27XFLbbRh8&feature
=youtu.be 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 14 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 50 sider  

https://www.youtube.com/watch?v=2DKm2I7C2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=2DKm2I7C2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nBAynSwgMRY
https://www.youtube.com/watch?v=nBAynSwgMRY
https://www.youtube.com/watch?v=kNm_1yrYn2A
https://www.youtube.com/watch?v=kNm_1yrYn2A
https://www.youtube.com/watch?v=oeKSjWQQaRw
https://www.youtube.com/watch?v=oeKSjWQQaRw
https://www.dr.dk/drtv/episode/tykke-ida_51815
https://drive.google.com/file/d/1C9s_aUtq5fecaid2XZ3HDn6tTwozYTS3/view
https://drive.google.com/file/d/1C9s_aUtq5fecaid2XZ3HDn6tTwozYTS3/view
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line3281
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line3281
https://www.youtube.com/watch?v=D27XFLbbRh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D27XFLbbRh8&feature=youtu.be


Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for begreberne norm, stigma og 
udskamning 

● Kan jeg analysere et udsnit af fakta- og fiktionstekster ud fra 
fokus på tematiseringen af krop og kropsidealer: 

○ Reklamefilm 
○ Dokumentarfilm 
○ Kortfilm 
○ Lyrik 

● Kan jeg bruge perspektiverne medie og litteratur til at belyse 
det sammen emne: Krop og kropsidealer 

● Kan jeg med udgangspunkt i fokus på kropsfremstillinger 
perspektivere på tværs af tekster 

● Kan jeg vurdere brug af fakta- og fiktionskoder i medietekster 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning –  
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag  
● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 
  

 

Titel 13 Den debatterende artikel 
(skriftlighedsforløb 2) 



Indhold Kernestof 

- “Den debatterende artikel” s. 35-42 i Skriftlig eksamen i 
dansk - STX og HF, Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose 

- Opgaveformulering: 
https://docs.google.com/document/d/1Ve7sH83izaJAdSyNsj
pun_y83xWu0ylQ59dIsEcFOi8/edit 

-  

Supplerende 

- Modeltekst: Elevbesvarelse af debatterende artikel  
- https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-redigerer-sig-til-d

et-perfekte-ydre-likes-er-anerkendelse 
- https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-17-aarig-gemmer

-sig-bag-tyk-jakke-og-han-er-ikke-alene 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 13 lektioner af 50 minutter 
cirka 20 sider  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Ved hvad det vil sige og kan skrive debatterende og 
diskuterende 

● Har fået kendskab til den debatterende artikel som genre  
● Har prøvet at skrive en debatterende artikel og fået feedback 

på arbejdet med denne  
● Træning af, hvordan medietekster citeres 
● Fokus på skrivehandlingerne: indledning, krop og afslutning 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

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

● 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/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ve7sH83izaJAdSyNsjpun_y83xWu0ylQ59dIsEcFOi8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ve7sH83izaJAdSyNsjpun_y83xWu0ylQ59dIsEcFOi8/edit
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-redigerer-sig-til-det-perfekte-ydre-likes-er-anerkendelse
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-redigerer-sig-til-det-perfekte-ydre-likes-er-anerkendelse
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-17-aarig-gemmer-sig-bag-tyk-jakke-og-han-er-ikke-alene
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-17-aarig-gemmer-sig-bag-tyk-jakke-og-han-er-ikke-alene


  

 

Titel 14 Samtaleanalyse 

Indhold Kernestof 

- Darger, Birgitte m.fl. “Samtale og regler for sproglig opførsel” 
i Begreb om dansk - sprog, litteratur og medier,  s. 83-91 

- Uddrag af Henrik Ibsens Et dukkehjem (norsk) i Det 
moderne gennembrud #MeToo af Maja Bødtcher-Hansen 
og Susan Mose, 2019, s. 54-61 

Supplerende 

- Klip fra komedieserien 29 - “Ser jeg gammel ud?” 
https://www.youtube.com/watch?v=dpBmfnyJ2oI&feature=yo
utu.be 

- Udklip fra Klovn afsnit “Sankt Hans”, sæson 4 afsnit 3 
https://www.youtube.com/watch?v=8xEtNNFTBRo 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner af 50 minutter 
cirka 30 sider  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for, hvad samtaleanalyse er 
● Kan jeg redegøre for relevante begreber herunder 

begreberne: 
○ Sproghandling 
○ Facework 
○ Turtagning 
○ Undertekst 

● Kan jeg anvende begreberne til at analysere samtaler  
● Kan jeg vurdere teksters kommunikative betydning 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

● – demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, 
herunder dets samspil med kultur og samfund  

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dpBmfnyJ2oI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dpBmfnyJ2oI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8xEtNNFTBRo


 
  

 
  
 

Titel 15 Grænser mellem fakta og fiktion 

Indhold Kernestof 

- Tove Ditlevsen Gift 1971 (VÆRKLÆSNING) 
- “Tove i stykker” CPH:DOX 2020 

https://www.dr.dk/drtv/program/tove-i-stykker_172970 
- Granild, Dorte m.fl.: “Autencitetsmarkører - signaler om 

virkelighed” i https://issuu.com/lr-undervisning/docs/dox  
- Lærernote med oversigt over fiktionskoder lavet på baggrund 

af oversigt i Ole Schultz Håndbog til dansk 
- “Fakta: Dokumentarfilm” s. 87-90 i Zoom - Grundbog i 

medier, Poulsen og Harboe 2011 om typer af dokumentarfilm 
- Kjær-Hansen Barbara m.fl “Autofiktion” og “Dobbeltkontrakt” 

fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, SYstime  
- Hassan, Yayha “GRUNDLOVSFORHØR” fra YAYHA 

HASSAN 2 (2019) 
- Læreroplæg om multimodalitet og affodans 
- De første 10 minutter af filmen “En fremmed flytter ind” - 

https://docs.google.com/document/d/1a6R1YE44BO40HRRV
U4h16ph4CQaEWnVQ3Fyi5FWnfAI/edit?usp=drive_open&o
uid=115530983838317186287  

- Forløbet afsluttedes med analyserende artikel 
“Grænser mellem dokumentar og fiktion”  

Supplerende 

- Mick Øgendahl og de store forfattere: Tove Ditlevsen (DR) 
- https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfatt

ere_-tove-ditlevsen_110324 
- Gyldendals genreunivers 

http://genreunivers.gyldendal.dk/genreunivers/ 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 300 sider  

https://www.dr.dk/drtv/program/tove-i-stykker_172970
https://docs.google.com/document/d/1a6R1YE44BO40HRRVU4h16ph4CQaEWnVQ3Fyi5FWnfAI/edit?usp=drive_open&ouid=115530983838317186287
https://docs.google.com/document/d/1a6R1YE44BO40HRRVU4h16ph4CQaEWnVQ3Fyi5FWnfAI/edit?usp=drive_open&ouid=115530983838317186287
https://docs.google.com/document/d/1a6R1YE44BO40HRRVU4h16ph4CQaEWnVQ3Fyi5FWnfAI/edit?usp=drive_open&ouid=115530983838317186287
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-tove-ditlevsen_110324
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-tove-ditlevsen_110324
http://genreunivers.gyldendal.dk/genreunivers/


Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for begreberne genreforventning og 
autofiktion 

● Kan jeg analysere eksempler på epik og lyrik ud fra fokus på 
forholdet mellem forfatter og fortæller/lyrisk jeg 

● Kan jeg analysere et udklip fra en film ud fra fokus på 
autenticitetsmarkører og fiktionskoder 

● Kan jeg vurdere, hvordan film og litteratur kan blande fakta 
og fiktion 

● Kan jeg indgå i en diskussion omkring, hvilke problematikker 
blandingerne medfører 

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

● – 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  

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

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 
  

 
 

Titel 16 Myte og eksistentialisme 



Indhold Kernestof 

- Hvad er eksistentialisme-slide, lavet på baggrund af: 
“Eksistentialisme i dansk”, 2017 s. 9-57  

- Uddrag af 1. Mosebog kap. 2 og 3: “Adam og Eva”, 
“Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have”  

- “Sisyfos-myten” (http://psykologibasen.dk/Myter.shtml) 
- Seeberg, Peter: “Hullet” fra Eftersøgningen, 1962  
- Camus, Albert: “Sisyfos-myten” i Kanon i dansk III, s. 

98-101  
- Hansen, Martin A.: “Paradisæblerne” 1953  
- Larsen, Ole Schultz: “Litterære metoder” i Håndbog til 

dansk, Systime  
- Blixen, Karen: “Ringen” 1958 
- Alami, Milad “Mirror” 2014 via Filmcentralen 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line32
81 

- Klip om remediering og adaption: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Zgzlw9AkR4 

Supplerende 

- Reklamefilm: Dorritos “Adam and Eve” i forbindelse med 
Super Bowl 2011, tilgængelig via youtube.com  

- Trailer/åbningsscene til Desperate Housewieves  
- Afsnit af Tværs 1. oktober 2017 (professionsspecifik tekst) 

https://www.dr.dk/radio/p3/tvaers/tvaers-2017-10-01 
- Smirnoff-reklamer 

https://visheshverma.myportfolio.com/smirnoff 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 50 minutter 
 
cirka 50 sider  

http://psykologibasen.dk/Myter.shtml
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line3281
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mini-0?uniuser=line3281
https://www.youtube.com/watch?v=1Zgzlw9AkR4
https://www.dr.dk/radio/p3/tvaers/tvaers-2017-10-01
https://visheshverma.myportfolio.com/smirnoff


Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

 Målet er, at eleven efter forløbet: 

● Kan jeg redegøre for begreberne remediering og 
intertekstualitet 

● Kan jeg redegøre for udvalgte myter og eksistentialismens 
grundtanker 

● Kan jeg undersøge og analysere moderne teksters brug af 
myter  

● Kender jeg og kan anvende forskellige litterære metoder  
● Kan jeg undersøge og analysere eksistentialistiske tekster 

med fokus på individ, valg og fællesskab 
● Har jeg reflekteret over og er blevet bevidst om, hvad det vil 

sige at træffe et valg  

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

● 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/virtuelle arbejdsformer/skriftligt 
arbejde/eksperimentelt arbejde/mundtlig fremstilling 
 
 
  

 
 

Titel 17 Skriv dig frem 

Indhold Kernestof 

- Træning af indledningsskrivning samt brug af citat-burger 
- Grammatik og kommatering: 

- https://drive.google.com/file/d/10VzzSYEV7E9hsxuXk
0hkyKfH5-94kuCS/view?usp=sharing 

- https://drive.google.com/file/d/10GBJ11SWUPx1H4xf
KRWZROmLj-4QJGdr/view?usp=sharing 

- Arbejde med elektronisk portefølje samt genaflevering af 
opgaver  

https://drive.google.com/file/d/10VzzSYEV7E9hsxuXk0hkyKfH5-94kuCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VzzSYEV7E9hsxuXk0hkyKfH5-94kuCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GBJ11SWUPx1H4xfKRWZROmLj-4QJGdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GBJ11SWUPx1H4xfKRWZROmLj-4QJGdr/view?usp=sharing


Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner af 50 minutter 
 cirka 10 sider  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

  

De faglige mål, der her fokuseres på, er: 

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

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

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/arbejde i 
virtuelle sparringsfællesskaber/gruppearbejde  
 
  

 
 

Titel 18 Afsluttende forløb og vurderingssamtaler 

Indhold Kernestof 

Fordybelse inden for selvvalgt område: 

- 1) Reklamefilmsanalyse - opgave lavet på baggrund af 
forløbet “Krop og kropsidealer” med udgangspunkt i kendte 
tekster, teori og begreber. Udgangspunkt i de tre 
taksonomiske niveauer.  

- 2) Litteraturhistorie/litteraturanalyse - opgave lavet på 
baggrund af forløbet “Samfundskritik på tværs af tid” med 
udgangspunkt i kendte tekster, teori og begreber ud fra fokus 
på Det moderne gennembrud. Udgangspunkt i de tre 
taksonomiske niveauer.  



- 3) Retorisk analyse af taler - opgave lavet på baggrund af 
forløbet “Sprog og magt” med udgangspunkt i kendte tekster, 
teori og begreber. Udgangspunkt i de tre taksonomiske 
niveauer.  

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid:37 lektioner af 50 minutter 
cirka 40 sider  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 

Faglige mål  

 

Medie  

● demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst 

mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt 
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

Litteratur 

● demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst 

mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt 
● 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 

Sprog 

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer/sparringsfællesskaber/skriftligt 
arbejde/mundtlig fremstilling/faglig vurderingssamtale  
 
 
  

 
Samlet omfang fagligt stof ml. 1200 - 1400 sider 


