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Titel 15  



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  

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017
https://docs.google.com/presentation/d/1cMecJtE3my26snDHIQEiE8VmGny7YPUp13FHObRMkaI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cMecJtE3my26snDHIQEiE8VmGny7YPUp13FHObRMkaI/edit?usp=sharing


  

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  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler


 

 

 

 

 

 

 

 

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 
● Praktiske øvelser med mobilkamera  
● Gruppearbejde 
● Læreroplæg  

 

  

  

  



Titel 3 

  

Kortfilm (Værklæsning) 

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 

Værklæsning: Kortfilmfestival: 

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

 

Omfang 

  

12 lektioner  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler


 

 

 

 

 

 

 

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  

  

  



Titel 4 

  

Slægt og ære (værklæsning)  

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

  

Kernestof: 

Fenar Ahmad: Underverden (2017) (værklæsning) 

Torbens datter  

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

Systime: Middelalder, slægt og ære  

 

Omfang 

  

9 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Tematisk perspektivering på tværs af tid - fra Middelalder til i dag - med 
fokus på slægt og ære. 

Genreanalyse af Underverden med udgangspunkt i actiongenrens teori 
om frelserplottet, herunder en diskussion af filmens komplekse 
helterolle samt netop tematisk perspektivering til Torbens Datter med 
fokus på æresbegrebet.  

Der arbejdes med: 

● fiktionstekster  
● 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 



 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klassediskussion  
● Gruppearbejde og gruppediskussioner  
● Gruppepræsentationer  
● Refleksionsskrivning  

  

  

  

  

  

  

Titel 5 

  

Nyhedsformidling under forandring  

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

Kernestof: 
Caroline Clante: “Elskerinde afslører intime detaljer om Peter 
Madsen” (Ekstra Bladet 3. marts 2018) 

Kathrine Wiedemann: “Samtlige medier: Styr jer!” (Information 5. 
september 2017) 
 
Linette K. Jespersen: “Efter kritik: Trækker udgivelse om 
ubådssagen tilbage” (Ekstra Bladet: 29. december 2017) 
 
Linette K. Jespersen: “Ubådssagen: Nu har politiet gjort nyt fund” 
(Ekstra Bladet 21. november 2017) 
 
Uddrag af podcasten Mennesker og medier afsnittet “Gys og gru fra 
byretten” 9. marts 2018. Minut: 15:30 - 30:00: 



https://www.dr.dk/radio/p1/mennesker-og-medier/mennesker-o
g-medier-2018-03-09 
 

Supplerende stof: 
 
Boris Benjamin Bertram: Krigsfotografen (2020) uddrag 
 
DR P1 podcast: Skønhedskontrakten (afsnit 1, 2020) uddrag  
 
Mikala Krogh: Ekstra Bladet uden for citat (2014)  
 
De 13 regler for god presseskik: 
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/607/ 

Begrebet “ekkokamre”: 
https://www.youtube.com/watch?v=uGFmrerJgyk 

Pressens rolle som fjerde statsmagt: 
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/ 

Debatter på sociale medier vs. nyhedsmedier: 
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/demokrati/ 

Omfang 

  

11 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Der arbejdes med: 

● 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 nyhedsmediernes og trykpressens aktuelle 
problemstillinger herunder de sociale mediers indflydelse derpå. 
Projektarbejdet med Ubådssagen har været med et særligt fokus på de 

https://www.dr.dk/radio/p1/mennesker-og-medier/mennesker-og-medier-2018-03-09
https://www.dr.dk/radio/p1/mennesker-og-medier/mennesker-og-medier-2018-03-09
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/607/
https://www.youtube.com/watch?v=uGFmrerJgyk
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/
https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/demokrati/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presseetiske problemstillinger i brydningen mellem sensation og 
væsentlighed.  

● God presseskik og presseetik  
● Nyhedskriterier  
● Vinkling  

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Projektarbejde omkring mediernes behandling af Ubådssagen 
med en podcast-sekvens som afsluttende produkt 



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  

Medietekster: 

● Nils Giversen: Angrebet - Omars vej til Krudttønden (2020) 
værklæsning  

● DR: Tykke Ida - afsnit 1 (2017) uddrag 
● DR: Hård udenpå - afsnit 1 (2018) uddrag 
● DR3: Prinsesser fra blokken – afsnit 1:4 (2016)  
● Janus Metz: Armadillo (2010) (filmens anslag, de første 7 min.) 
● Lars Engels: Dømt til behandling (1997) uddrag 
● TV2: Operation X - Narret til porno (2007) uddrag 

Supplerende stof: 

Andrea Dragsdahl: Drop true crime - lysten til morbid underholdning 
skal ikke stilles med andre menneskers tragedie (Information, 2019)  

Charlotte Aagaard: Mediefolk hvidvasker Armadillo (2010): 
https://www.information.dk/kultur/2010/07/mediefolk-hvidvasker-armadi
llo 

Omfang 

  

22 lektioner  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/jeg-bingewatcher-reality-tv-naar-jeg-faar-chancen-hvorfor-bliver-jeg-opslugt
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/jeg-bingewatcher-reality-tv-naar-jeg-faar-chancen-hvorfor-bliver-jeg-opslugt
https://www.information.dk/kultur/2010/07/mediefolk-hvidvasker-armadillo
https://www.information.dk/kultur/2010/07/mediefolk-hvidvasker-armadillo


 

 

 

 

 

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 ved forskellige 
former for dokumentarisk iscenesættelse. 

Værklæsning af Angrebet - Omars vej til Krudttønden netop med fokus 
på etiske problemstillinger i fremstillingen af Omar gennem 
rekonstruktioner. Diskussion af true crime som genre.  

Reality-genrens fascinationskraft, herunder forskellen mellem klassisk 
reality og intim-reality, og især hvordan sidstnævnte fanger og 
fascinerer seeren. Her arbejde med komparativ analyse af 
kropsfremstillingerne  i Tykke Ida og Hård udenpå med særligt fokus 
på, hvordan filmiske virkemidler autenticitetsmarkører anvendes i 
fremstillingen af forskellige kropsidealer (analyserende artikel). 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  



Titel 7 

  

Det moderne gennembrud  

Indhold Kernestof: 

Bang, Herman: Foran Alteret (1880) 
Pontoppidan, Henrik: Ane-Mette (1887)  
Olivia Levinson: Anfægelser (1893) 
Skram, Amalie: Forraadt (1892) 
Ørntoft, Theis: Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om (2014) 

Supplerende stof:  

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

Geeti  Amiri: “Jeg er perkerudgaven af Amalie Skram” (2016, 
Information) 

Katy Perry: Chained to the Rhythm (2017) 

Moby & The Void Pacific Choir: Are you lost in the world like me? 
(2016) 

Senmoderniteten i et eksistentialistisk lys (Systime)  

Omfang 

  

22 lektioner  



 

 

 

 

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 et kritisk fokus på 
køn, klasse og kirkens magt og position i samfundet samt 
perspektivering mellem disse tanker og senmodernitetens 
problemstillinger med særligt fokus på sociale medier og klimakrise. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

  

  

  

  

  

  



Titel 8 

  

Autofiktion (værklæsning)  

Indhold Kernestof 

Hassan, Yahya: BARNDOM + KONTAKTPERSON (2013) 

Hassan, Yahya: YAHYA HASSAN 2 (2019) værklæsning  

Leine, Kim: Kalak (2007) uddrag  

Preisler, Hassan: Brun mands byrde (2013) uddrag 

Supplerende stof  

Casper Christensen og Frank Hvam: Klovn - Godfather of drugs 
(sæson 1 afsnit 5) 

Interview med Yahya Hassan i Deadline (2013): 
https://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE 

Brix, Knud: Det er Yahya, som er død (podcast fra dr.dk 2020) 

Faurholt-Sehested, Mette: Nu skal hun for retten: Kræver lærerinde 
fængslet for sex med Yahya Hassan (bt.dk, 2014) 

Taudal, Uffe: Yahya Hassan: Jeg er ikke islamkritiker (berlingske.dk, 
2014) 

Omfang 

  

21 lektioner  

https://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE


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 

Vi har arbejdet projektorienteret med Yahya Hassan under det 
overordnede spørgsmål: Hvad er sammenhængen mellem Yahya 
Hassans levede liv og hans poesi? I arbejdet har eleverne selv 
udarbejdet problemstillinger, de vil undersøge, ud fra dette spørgsmål. 
I værklæsningen af YAHYA HASSAN 2 har eleverne arbejdet særligt 
med følgende digte: 

● DIGTOPLÆSNING I GHETTOEN, s. 11 
● STATSBESØG, s. 12 
● KRYDSPRES, s. 14 
● PØBEL, s. 39 

Kernebegreber fra forløbet er autenticitetsmarkører, fiktionalisering, 
dobbeltkontrakt og paratekst.  



 

Væsentligste 
arbejdsformer 

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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Titel 9  Introduktion til litterær analyse 

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

Kernestof: 

Lærerproduceret oversigt over begreber til novelleanalyse 
 
“Novelle”. I: Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk (i-bog, Systime) 
 
 
Supplerende stof: 
 
Emil Aarestrup: “Angst” 
 
Naja Marie Aidt: “Slik” (2006) 
 
Youtube-video: Growth Mindset vs. Fixed Mindset  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&feature=emb_logo


 

 

 

 
Lærerproduceret material: Rollelæsning 
 
 

Omfang 10 lektioner á 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

● Litterær analyse og fortolkning m. fokus på noveller 
● Skriftlig redegørelse 
● Mundtligt oplæg 
● Læsestrategi 

 
Der er i forløbet arbejde med følgende faglige mål fra læreplanen:  
Eleven skal kunne:  

- 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 

- 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 

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Klasseundervisning 
● Gruppearbejde m. mundtlige fremlæggelser 
● Individuel skriftlig produktion: kreativt + redegørende 

Titel 10 

  

Skæbne og valg 



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

Kernestof: 

Værklæsning: 3 noveller under temaet eksistens: 

● Martin A. Hansen: “Roden” (1955) 
● Karen Blixen: “Ringen” (1958) 
● Peter Seeberg: “Hullet” (1962) 

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

● Efterkrigstiden: skæbne og valg 
● Efterkrigstiden: eftertanke og eksistentialisme 
● Tjekspørgsmål til Efterkrigstiden 
● Martin A. Hansen: at vælge sit ansvar 
● 1960'ernes velstand  
● Velstandens skyggesider i litteraturen 

 

 
Supplerende stof: 
 
Tom Kristensen: “Et mannakorn” (1954) 
 
Øgendahl og de store forfattere: Karen Blixen 
 
Lærerproduceret materiale: “Peter Seebergs eksistentialisme”. Heri 
uddrag fra:  

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

● Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk (ibog, Systime) 

Omfang 27 lektioner á 50 minutter 

https://bl.systime.dk/?id=c542
https://bl.systime.dk/?id=p127
https://bl.systime.dk/?id=p225
https://bl.systime.dk/?id=p224
https://bl.systime.dk/?id=p223
https://bl.systime.dk/?id=p235
https://bl.systime.dk/?id=p234
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-karen-blixen_110323


 

Særlige 
fokuspunkter 

● Overblik over litteraturhistorien 
● Introduktion til perioden “efterkrigstiden”  
● Introduktion til 1960’ernes episke modernisme 
● Introduktion til eksistentialisme 
● Litterær analyse og fortolkning af noveller i eksistentialistisk 

perspektiv 
● At kunne undersøge virkelighedsnære problemstillinger 

(eksistentielle udfordringer i kursisternes eget liv) og udvikle og 
vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

 
Der er i forløbet arbejde med følgende faglige mål fra læreplanen:  
Eleven skal kunne:  

- 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 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 
● Gruppearbejde 
● Individuelt analysearbejde  
● Virtuelle undervisningsformer 

Titel 11 Skriftlighed i dansk 



 

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

Kernestof: 

 
Supplerende stof: 
 
Div. lærerproducerede materialer om skriftlighed 
 
Relevante uddrag fra vejledningen til Dansk A 
 
Autentiske elevbesvarelser af tidligere eksamensopgaver 
 
Uddrag fra:: Nielsen og Schütter: Skriveøvelser til HF-dansk . (2014) 

Omfang 

  

10 lektioner á 50 minutter 
 
Foruden de 10 lektioner, som vi brugte i denne uge, har vi løbende sat 
lektioner af til undervisningen i skriftlighed ligesom skriftlighed i det 
hele taget har været indføjet i alle forløb i form af mindre skriveøvelser 
og afleveringer.  

Særlige 
fokuspunkter 

● Introduktion til eksamensgenrerne i dansk 
● Introduktion til bedømmelseskriterier 
● Skriftlig formidling 

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

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

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

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 
arbejdsformer 

● Gruppearbejde 
● Individuelt arbejde 
● Klasseundervisning 

Titel 12 Sprog og magt 



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

Kernestof: 

“Argumentation”. I : Til tasterne af Janne Vigsø Børsting (side 40-44) 

Lærerproduceret materiale: “Argumentationskneb”  

Lærerproduceret materiale: Værdiladning + denotation og konnotation 
(ud fra Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk (i-bog, Systime) 

Ciceros retoriske pentagram: 
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html  

Ægteskab og tvang (1745) af Ludvig Holberg  
 
Bent Høie “Tale til den norske ungdom” 27. april 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=HLyk0GmJBHc 
 
Om appelformer I:”Begreb om dansk” af Birgitte Darger, Kasper Lezuik 
Hansen og Claus Nielsen (side 31-45) (sideantal: 2) 
 
Retoriske virkemidler. Lærernoter 

 

Supplerende stof: 

Klip fra Go’morgen Danmark: Anne-Grethe Bjarup Riis vs. Susanne 
Møller om prostitution  

Johanne Schmidt-Nielsen: Uddrag af tale i forbindelse med, at politiet 
stormede Brorsons Kirke (2009) 

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

Klip fra Youtube:  

Søren Pilmarks tale til Hjælp Nu Indsamling: 
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8  

Malala Yousafzais tale til Nobels Fredspris: 
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M 

Kristina Kuzmic om amning i offentligheden: 
https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734 

https://www.youtube.com/watch?v=HLyk0GmJBHc
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000018215&cfuid=4


Adolf Hitler: https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o 

Cheanne Nielsen (DF): 
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw 

Morten Pelch: “Cheanne - de elsker, de griner og de kæmper” 
(blogindlæg) 

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

Pernille Knudsen: “DA: Mænd og kvinder har lige muligheder i 
Danmark”. (Debatindlæg, Altinget 25/3 2019) 

Mette Frederiksen: Tale v. pressemødet d. 17. marts 2020 

Mette Frederiksen: 1. maj-tale 2019 

Jeppe Bentzen: “Statsministerens kriseretorik” (Interview m. Lisa 
Villadsen, Weekendavisen 18/9 2020) 

TV-udsendelse: “Debatten: Lige løn, lige køn?” (DR, 3/9 2020) 

Omfang 

  

40 lektioner á 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

● Toulmins argumentmodel, argumentationskneb, denotation + 
konnotation + værdiladning, Ciceros retoriske pentagram, 
retoriske virkemidler, appelformer.  

● Analyse af taler  
● At tage stilling og argumentere mundtligt og skriftligt for sit 

synspunkt 
 
Der er i forløbet særligt arbejdet med følgende faglige mål fra 
læreplanen:  
Eleven skal kunne:  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw


 

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

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde 

Titel 13 

  

Romantikken 

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

Kernestof: 
 
Adam Oehlenschläger: “Fædrelandssang” (1805) (Uddrag fra Brug 
litteraturhistorien) 
 
N.F.S. Grundtvig: “Danmarks trøst” (1820)  
 
Afsnit fra Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien 
(ibog, Systime): 

● En kaotisk tidsalder og herefter tjekspørgsmål til romantikken  
● Romantikkens idéer  
● Universalromantikken 
● Nationalromantisk harmoni 

 
 
Supplerende stof:  
 
“Hvad er lyrik” + “At analysere lyrik”. I: Litteraturhistorien - på langs og 

https://bl.systime.dk/?id=c372&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p270
https://bl.systime.dk/?id=p173
https://bl.systime.dk/?id=p271&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p272&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p273&L=0


på tværs (s. 248-251), 2016 
 
Steen Steensen Blicher: “Præludium” (1838). Fra: Trækfuglene (1838) 
 
H.C. Andersen: “Det døende barn” + “Jeg har en angst som aldrig før” 
 
Tove Ditlevsen: “Barndommens gade” 
 
Yahya Hassan: “Barndom” 

“Romantikken” - lærerproducerede slides 

Schack Staffeldt: “Indvielsen” 

Shubidua: “Danmark” 

Klaus Rifbjerg: Digt fra Fædrelandssange (digtet var stadig ikke 
besluttet v. afslutning af redigering - der sendes en opdateret version 
af UVB’en til censor før eksamen) 

Omfang 

  

28 lektioner á 50 minutter 
 

Særlige 
fokuspunkter 

● Lyrik som genre 
● Introduktion til romantikken 
● Analyse af lyrik m. litteraturhistorisk fokus 

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

- 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 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 

https://kalliope.org/da/text/staffeldt1804a1


 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer 

Titel 14 

  

Mellem linjerne - litterær minimalisme 

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

OBS! Forløbet var ikke planlagt færdigt ved redigeringens afslutning. 
Opdateret UVB sendes til censor før eksamen 

Kernestof: 

Værk: Tine Høeg: Nye rejsende (roman, 2017) 

Ernest Hemingway: novelle (endnu ikke besluttet) 

Teori: Minimalisme (endnu ikke besluttet) 

 

Supplerende stof: 

Helle Helle: novelle (endnu ikke besluttet) 

Teori: samtaleteori (endnu ikke besluttet) 

 

Omfang 

  

26 lektioner á 50 minutter 
 



 

Særlige 
fokuspunkter 

● Litterær minimalisme 
● Samtaleteori 

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

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

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

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

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

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde.  


