
Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni 20/21

Institution HF & VUC København Syd

Uddannelse HF2

Fag og niveau Dansk A

Lærer(e) Marie Zeuthen Helstrup

Hold 0sama19 + 0samb19

Holdene er dannet på 2. år og består af  elever fra forskellige 1. års-hold. Nederst i
dokumentet er fælles uvb for alle hold på 1. år 19-20.

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Er du normal? Et forløb om krop og normalitet

Titel 2 Musikken i ordene - et lyrikforløb

Titel 3 Kortfilm

Titel 4 Sprog i brug - samtaleanalyse

Titel 5 Skriftlighedsforløb

Titel 6 Samfundskritik på tværs af  tid

Titel 7 Myte og eksistentialisme
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Beskrivelse af  det enkelte undervisningsforløb (1skema for hvert forløb)

Titel 1 Er du normal? Et forløb om krop og normalitet

Indhold Kernestof:
Reklamefilm for Fitnessworld
Idas fede fatcamp, sæson 1, episode 1, DR3, 2019
Prinsesser fra Blokken, sæson 1, episode 1, DR3, 2016 (Uddrag)
Hård udenpå, sæson 1, episode 1, DR3, 2017 (Uddrag)
Christian Sønderby Jepsen (instr.): Naturens uorden, 2015  (VÆRK)
Caspar Eric: Nike, 2015 (VÆRK)
Caspar Eric: “Den handicappede krop er fremtiden”, Information, 26. juni 2015
“Jeg er ikke handicappet. Jeg har et handicap. Jeg er Caspar Eric”, interview med
Caspar Eric, Politikens YouTube-kanal, 5. februar 2016

Supplerende stof:
"Skam og stigmatisering", uddrag fra s. ?? + "Den ideelle krop", uddrag fra s.
19-25 + "Fra skam til stolthed", uddrag fra s. 43-51 i: Krop, skam og stolthed - på
tværs af  medier, DLF's forlag 2018.
Reklamefilm for Omo vaskemiddel (1992), Fucker med dit grundvand og Rejs
med hjertet, Spies
Fagtekst om reklamefilm i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime iBog
2020
Crip-teori s. 86-88 i: Helle Juhl Lassen, Fuck normen, 2016.
Fagtekst om dokumentarfilm, s. 16-21 og s. 33-43 i: Granild og Wolfhagen,
DOX - forløb i medier, 2016
Korte klip fra fire dokumentarer:

- Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2013
- Operation X - Pels på vrangen, TV2/Morten Spiegelhauer, 2009
- Gerningsstedet - Amagermanden, 2014
- Lars Engels: Dømt til behandling, DR, 1997

Omfang Ca. 40 lektioner af  50 minutter.

Ca. 150 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:
● at eleverne kan redegøre for begreberne norm, stigma samt crip-teori
● at eleverne kan analysere et udsnit af  fakta- og fiktionsteksterud fra

fokus på tematiseringen af  krop og kropsidealer:
○ Reklamefilm
○ Dokumentarfilm
○ Lyrik
○ Artikler

● at eleverne kan bruge perspektiverne medie og litteratur til at belyse det
samme emne: Krop og normalitet

● at eleverne med udgangspunkt i fokus på kropsfremstillinger kan
perspektivere på tværs af  tekster

● at eleverne kan vurdere brug af  fakta- og fiktionskoder
● at eleverne har trænet den debatterende artikel

Faglige mål fra læreplanen:
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https://www.dr.dk/drtv/episode/idas-fede-fatcamp_144684
https://www.dr.dk/drtv/episode/prinsesser-fra-blokken_47336
https://www.dr.dk/drtv/serie/haard-udenpaa_6809
https://www.youtube.com/watch?v=3ox5jU9vGzM
https://www.youtube.com/watch?v=aySZQzO9cmM&list=PLz-vOmpKW2QNPt-xDqyklJ7MelfTnTl8Q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Awyy_Ar7ong
https://www.youtube.com/watch?v=Awyy_Ar7ong


Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde,
individuelt arbejde, skriftligt 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
● 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/
● Larsen, Ole Schultz “Litterær analyse af  digte” iHåndbog 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/
● Suspekt “Helt alene” - tekst og musikvideo - tilgængelig på Youtube:

Helt alene

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca 20 lektioner à 50 minutter

Ca. 50 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:

● At eleverne kan redegøre for lyrik som genre
● At eleverne har undersøgt slægtskabet mellem rap og lyrik
● At eleverne kan analysere digte ud fra fokus på:

○ Komposition
○ Semantiske felter
○ Stemning
○ Stilistik

● At eleverne kan reflektere over, hvordan sprog virker
● At eleverne kan perspektivere tekster ud fra fokus på tema
● At eleverne har 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
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http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-tom-kristensen/
http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-kasper-spez/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNjDNK09KMTJg9BIqLi0uSM0uUchIzSlRSMxJzUsFALn7C1A&q=suspekt+helt+alene&rlz=1C1GCEA_enDK867DK867&oq=suspekt+hel&aqs=chrome.1.0i355j46j0j69i57j0j0i22i30j69i61l2.4570j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Væsentligste
arbejdsformer

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

Retur til forside

Titel 3 Kortfilm

Indhold Kernestof:
● The Chicken, af  Una Gunjak (instr.), Tyskland/Kroatien2014
● Smalltalk, af  Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen, Norge2015
● Undervisningsmateriale fra OFF - Odense International Film Festival -

filmfestival.dk, “Made in Europe”, af  Tony Andersenog Rasmus Storm
https://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/msib-201
9-2020-made-in-europe.pdf

Supplerende stof:
● Filmleksikon fra Filmcentralen.dk:

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
● Definition af  kortfilm:http://analysesiden.dk/kortfilm/

Omfang Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner a 50 minutter

Ca. 50 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:
● At eleverne får arbejdet med hvad der karakteriserer en kortfilm,

analyserer brugen forskellige filmiske virkemidler samt arbejder med
Raskins 7 parametre for en god kortfilm

● At eleverne fordyber sig i dramaturgisk analyse med udgangspunkt i
berettermodellen

Faglige mål fra læreplanen:

● 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

Væsentligste
arbejdsformer

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

Retur til forside

Titel 4 Sprog i brug - samtaleanalyse

Indhold Kernestof:
● Debat om prostitution med Anne-Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller

i Go’morgen Danmark, TV2, 16. februar 2011
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https://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/msib-2019-2020-made-in-europe.pdf
https://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/msib-2019-2020-made-in-europe.pdf
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
http://analysesiden.dk/kortfilm/


● “Trines mor - Mors dag”, kampagnefilm produceret for Folkekirkens
Nødhjælp, 7. maj 2020

● “Party Now, Apologize Later”, reklame for Cult Shaker
● “Bertel Haarder går amok”, interview med Bertel Haarder, 20. december

2010
● “Fede svin”, klip fra afsnittet “Sankt Hans” i tv-serien Klovn, 2006
● SKAM, klip fra sæson 4, afsnit 10, NRK, 2017
● Selvvalgte tråde fra Facebook
● Helle Helle: “Køreplaner” fra novellesamlingen Rester, 1996
● “Knæler”, kortfilm af  Roberta Hilarius Reichhardt, 2019
● Jens Blendstrup: “Mørket mellem os” fra novellesamlingen Pludselig

flæben, 2007
● Klip fra spillefilmen Adam og Eva af  Måns Herngrenog Hannes Holm:

Adam & Eva, 1997

Supplerende stof:
● “Kommunikationsanalyse” i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk,

Systime iBog, besøgt 2020

Omfang Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner a 50 minutter

Ca. 100 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:
● Samtaleanalysens grundbegreber
● Anvendelse af  sproghandlinger i praksis
● Analyse af  forskellige typer af  tekster med fokuspå:

- turtagning
- sproghandlinger
- direkte og indirekte sproghandlinger
- samarbejde og høflighed
- facework
- undertekst

● At reflektere over, hvordan vi handler gennem sproget
● Perspektivere tekster ud fra fokus på sprogbrugen
● Analyserende artikel om det sagte og usagte i samtaler

Faglige mål fra læreplanen:
● 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/individuelt arbejde/pararbejde /gruppearbejde/skriftligt
arbejde/mindre skriveøvelser
Forløbet er delvist afviklet som virtuel undervisning.

Retur til forside
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https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57462


Titel 5 Skriftlighedsforløb

Indhold Kernestof:
- “Den analyserende artikel” s. 19-32 i  Skriftlig eksamen i dansk - STX og HF   ,
Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mos
- “Den debatterende artikel” s. 35-42 i Skriftlig eksamen i dansk - STX og HF,
Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose

Supplerende stof:

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca 10 lektioner a 50 minutter

Ca. 20 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:

 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 og den debatterende artikel
● Har trænet formidlingsbevidsthed med henblik på forståelse for genren
● Har trænet skriftlig fremstilling

Faglige mål fra læreplanen:
● 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/individuelt arbejde/pararbejde /gruppearbejde/skriftligt
arbejde/mindre skriveøvelser

Forløbet er delvist afviklet som virtuel undervisning.

Retur til forside

Titel 6 Samfundskritik på tværs af  tid

Indhold Kernestof:
● Jensen, Johannes V.: “Arbejderen” oprindeligt bragt i Politiken
1906
● Nexø, Martin Andersen uddrag af  Pelle Erobreren fra Brug
litteraturhistorien
● Maleri: Brendekilde, H. A.: Udslidt, 1889
● Maleri: Krøyer, P. S.: Fra Burmester og Wains jernstøberi, 1886
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● Maleri: Henningsen, Erik: Sat ud, 1892
● Maleri: Henningsen, Erik: En agitator på Nørre Fælled, 1899

● Brandes, Georg uddrag af: Hovedstrømninger i det 19.
Aarhundredes Litteratur, 1871
● Pontoppidan, Henrik: “Ane-Mette” i Fra Hytterne 1887
● Pontoppidan, Henrik: “En stor dag” i Fra Hytterne 1887
● Artikel om sædelighedsfejden på Gyldendals minilex
(http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/
Minilex/1870_1890detmodernegennembrud/Saedelighedsfejden.aspx)
● Skram, Amalie uddrag af  Forraadt (kapitel 1) 1892
(https://www.bokselskap.no/boker/forraadt/i)

● Herman Bang “Den sidste balkjole” 1887
● Uddrag af  Martin Andersen Nexø “Pelle Erobreren -den store kamp”,

1909
● 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: “Fredag, lørdag, søndag” fra Tryghedsnarkomaner 1977

Supplerende stof:

● Klip: “Intertekstualitet” på
https://www.youtube.com/watch?v=g0RlC45J2DI
● Artikel om Vita Andersen på litteratursiden.dk +forfatterweb.dk
● Sang og tekst: Suspekt “Proletar” fra Prima Nocte 2007
● Traileren til Bille Augusts filmatisering af  PelleErobreren
● Artikel om Henrik Pontoppidan på litteratursiden.dk
● Artikel om Herman Bang på litteratursiden.dk
● Klip: “Det moderne gennembrud - hvad skete der lige” af
Rather Homemade Productions, 2015, på youtube.com

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

Omfang Anvendt uddannelsestid: 40 lektioner a 50 minutter

Ca. 150 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:

Faglige mål:
Målet er, at eleven efter forløbet:
● Kan redegøre for udvalgte litterære perioder og -ismer:
○ Det moderne gennembrud (1870-1890)
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https://www.bokselskap.no/boker/forraadt/i


○ Det folkelige gennembrud (omkring 1900)
○ Konfrontationsmodernismen (1960)
○ Bekendelseslitteratur (1970)
● Kan forklare, hvordan udvalgte tekster fra disse perioder
forholder sig til samfundet og er samfundskritiske
● Kan analysere og fortolke forskellige fiktive tekster fra
perioderne, der forholder sig til samfundet ud fra fokus på
tidstypiske træk
● Kan skelne mellem modernisme og realisme
● Kan diskutere og perspektivere forskellige former for
samfundskritik på tværs af  tid

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

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

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

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

Væsentligste
arbejdsformer

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

Forløbet er afviklet som virtuel undervisning.

Retur til forside

Titel 7 Myte og eksistentialisme

Indhold Kernestof:
● Benn, Ove: “Altings ulidelige klarhed - om syndefaldsmyten” i

Mytemotiver i dansk, 1999, s. 11-13
● Uddrag af  1. Mosebog kap. 2 og 3: “Adam og Eva”,
“Syndefaldet og uddrivelsen af  Edens have”
● Benn, Ove: “Veritas og Vanitas - sandhed og forfængelighed -
myten om Narcissus og Ekko” i Mytemotiver i dansk, 1999, s.
121-24
● Ovids version af  Narcissus:
https://da.wikipedia.org/wiki/Narkissos
● “Sisyfos-myten” (http://psykologibasen.dk/Myter.shtml)
● Hvad er eksistentialisme-slide, lavet på baggrund af:
“Eksistentialisme i dansk”, 2017 s. 9-57
● Seeberg, Peter: “Hullet” fra Eftersøgningen, 1962
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● Camus, Albert: “Sisyfos-myten” i Kanon i dansk III, s. 98-101
● Hansen, Martin A.: “Paradisæblerne” 1953
● Blixen, Karen: “Ringen”, 1958
● Larsen, Ole Schultz: “Litterære metoder” i Håndbog til dansk,
Systime

● Loe, Erlend: “Doppler”, 2004 (VÆRK)
● Ladefoged, Joakim: “Mirror”, 2009, kortfilm
● Just Gorm, “Vildmand”, 2012, kortfilm

Supplerende stof:
● Reklamefilm: Dorritos “Adam and Eve” i forbindelse med
Super Bowl 2011, tilgængelig via youtube.com
● Metallica musikvideo "Until It Sleeps", 1996
● Klip: Thought Monkey: “Existentialism in 3 minutes”, 2017

● Klip fra YouTube: “De meningsløse gentagelser”
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U&t=5s

Omfang Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner a 50 minutter

Ca. 200 normalsider
Særlige
fokuspunkter

Fokuspunkter i forløbet:

Målet er, at eleven efter forløbet:
● Kan redegøre for udvalgte myter og eksistentialisme
● Kan undersøge og analysere moderne teksters brug af myter
● Kan undersøge og analysere eksistentialistiske tekster med

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

at træffe et valg

Faglige mål fra læreplanen:

● 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, individuelt samt gruppearbejde, virtuelle
arbejdsformer, elevoplæg om metodiske læsninger af Ringen, skriftlig
analyse,
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Forløbet er delvist afviklet som virtuel undervisning.

Retur til forside

Fælles undervisningsbeskrivelse for 1. årshold 20/21

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Juni 2021

Institution HF & VUC København Syd

Uddannelse 2-årigt HF

Fag og niveau Dansk A

Lærer(e) Navn(e):

NRH

MZH

IMG TBG

SKJ

Hold Den benyttede holdbetegnelse:

0x19 + 0t19

0q19 + 0s19

0u19 + 0v19

0p19

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Ulven kommer! (kort introduktion til danskfagets genrer)

Titel 2 Nyhedsformidling + Ungdommens Folkemøde

Titel 3 Sprog og magt - skriftlig aflevering (tale), der tæller 1/5, dvs. 10 lektioner i
LUDUS.
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Titel 4 Værklæsning i forbindelse med første projektperiode

Titel 5 Den personlige stemme (et mundtlighedsforløb) - skriftlig aflevering (en
argumenterende tekst), der tæller 1/5, dvs. 10 lektioner i LUDUS.

Titel 6 Dansk/historieopgave (et skriftlighedsforløb)  - skriftlig aflevering (analyse), der
tæller 1/5, dvs. 10 lektioner i LUDUS.

Titel 7 Seks måder at dø - skriftlig aflevering (analyse), der tæller 1/5, dvs. 10 lektioner i
LUDUS.

Titel 8 D.U.D.E (digital dannelse) - skriftlig aflevering (debatindlæg), der tæller 1/5. Vi
anbefaler, øvelsen: Skriv et debatindlæg fra sitet ‘Skriv godt dansk’, dvs. 10
lektioner i LUDUS.

Titel 9 Identitet og relationer (kun 0v19 + 0u19)

Titel 1 Ulven kommer! (introduktion til danskfagets genrer)

Indhold Kernestof
Øvelse: Begreb om genre - introduktionsøvelse

Kernetekster:
- “Derfor er ulvens image så dårligt”
- Jean-Baptiste Oudry: “Ulven og lammet”
- Charlotte Weitze: “Villy”
- “Den lille rødhætte”
- Rune T. Kidde: “Den lilla møghætte og pulven”
- “Hvad skal man gøre, hvis man bliver angrebet af  enulv”
- Peter Belli: “Ulven Peter”
- “Ulven Peter på nyt nam-nam rov: Se hans scoring her”

Holdspecifikt stof:

Omfang Anvendt uddannelsestid: 5 lektioner af  50 minutter

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er, at eleverne efter forløbet:
- kender til danskfagets arbejde med de tre perspektiver: litteratur,

Side 11 af 25

https://docs.google.com/document/d/1-GroVGV0fMuxRuq1Xo1MsSqSff6rCLHi1-O8xU5TtrI/edit?usp=sharing
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://drive.google.com/file/d/1mOqdWzx9OjRYyEteZw1fux99lP7glPRT/view?usp=sharing
https://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/rodhaette
https://www.youtube.com/watch?v=ShkIUvKnSQg
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-skal-man-goere-hvis-man-bliver-angrebet-af-en-ulv
https://www.youtube.com/watch?v=6J3xcFqxmnk
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191


sprog og medier
- kan diskutere forskellige teksters potentiale inden for de tre

perspektiver
- kender til begrebet genre
- kender til fakta- og fiktionstræk i grove træk
- kender til Blooms taksonomi

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde

Titel 2 Nyhedsformidling + Ungdommens folkemøde
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Indhold Kernestof
Larsen, Ole Schultz, 2015, Systime: Håndbog til dansk, Avisjournalistik

Alle skal læse min. en nyhedsartikel, en reportage, en meningsartikel samt
analysere et pressefoto.

Supplerende stof
‘Reportage fra en flygtningelejr’

Danske forskere har ved et tilfælde opdaget banebrydende våben mod

kræft

Flere flygtninge burde komme på højskole

Boksepensionisten Mikkel Kessler: Nu er jeg bare Linses bror

Årets pressefoto kåret

Holdspecifikt stof:
Graversen, Mathilde og Gottschalck, Anna: “Frygtet bande opruster: 61
børn og unge på Nørrebro har haft politibesøg” Berlingske Tidende.16.
juli 2017:

Burhøi, Peter: “Politidirektør sætte hårdt mod hårdt. Bandeledere skal
presses fra alle sider og bures inde for alt.” Berlingske. Lørdag d. 19. august
2017

Graversen, Mathilde: “Søren Pape er så langt fra det her miljø. Nu kommer
han med løsninger og det er fuldstændig til grin” Berlingske. Lørdag d. 14.
oktober 2017.

Heitz, Tommy:  “URkraft” portrætartikel af   MØ. UdogSe7. marts 2015,
p.12-22.

S19 + Q19:
Andersen, Birger: “Nygifte dræbt lige efter deres bryllup”, B.T. 25. august
2019
Skærbæk og Bæksgaard: “Mette Frederiksen vil forbyde gratis
plastikposer”, Politiken 24. august 2019
“Rødhætte og ulven”, folkeeventyr
Hansen, Per Helmer: “Drop gymnasiets fraværsregistrering”, Politiken, 23.
august 2019
Nørgaard, Marie: “Rystet far: Eleverne leger 'Rasmus Paludan' i
skolegården”, Ekstra Bladet, 3. september 2018
Zieler, Christoffer: “Skal de lægestuderende have lov til at lave sjov med
jøder, når de holder fest?”, Uniavisen 26. oktober 2017
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https://drive.google.com/file/d/1693geOx5_ZDUcZVZysqOau__y7rRBn3Q/view
https://www.dr.dk/nyheder/udland/reportage-fra-flygtningelejr-jeg-vil-allerhelst-bare-hjem
https://drive.google.com/file/d/1XwXTc0F1q7VkGKfFdQ04b4CQbMlHFhbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwXTc0F1q7VkGKfFdQ04b4CQbMlHFhbt/view?usp=sharing
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5924550/Flere-flygtninge-burde-komme-p%C3%A5-h%C3%B8jskole
https://www.dr.dk/sporten/boksning/interview-boksepensionisten-mikkel-kessler-nu-er-jeg-bare-linses-bror
https://www.jv.dk/indland/AArets-Pressefoto-kaaret-Se-Danmarks-bedste-billeder/artikel/2691901


Hybel, Kjeld: “Byen der ikke findes”, 26. november 2015
Nielsen, Silas Bay: “Champagne-billede fra Reality Awards vinder 'Årets
Pressefoto': Se alle de flotte vinderbilleder her”, dr.dk 1. marts 2019
Bluhme, Kate: “Var mistænkt i Maria-sagen - nu løsladt”, 20. januar 2010
Astrup, Søren: “Ekstra Bladet: I orden at vise navn og billede”, 21. januar
2010
Astrup, Søren: “Rektor: Ekstra Bladet gik over kanten i drabssag” 21.
januar 2010

Omfang Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af  50 minutter
20 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Målet er, at eleven efter forløbet:

● Kan eleven redegøre for følgende begreber og bruge dem i en
analyse af  journalistik

○ avistyper samt målgruppe
○ genrer: nyhedsjournalistik, opinionsjournalistik og

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

● Har eleven selv prøvet at skrive en journalistisk tekst evt. i
forbindelse med UFM

● Kan eleven indgå i en diskussion omkring mediernes udvikling og
rolle/betydning dengang og nu - herunder de sociale mediers
indflydelse

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
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Titel 3 Sprog og magt

Indhold Kernestof
Kennedys Berlintale (sideantal: 2)
Johanne Schmidt Nielsens 1. maj tale fra 2016 (uddrag) (sideantal: 2)

Om appelformer I:”Begreb om dansk” af  Birgitte Darger,Kasper
Lezuik Hansen og Claus Nielsen (side 31-45) (sideantal: 2)

Ægteskab og tvang (1745) af  Ludvig Holberg (sideantal: 2)

Supplerende stof
Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag,
2018

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

Holdspecifikt stof:
Sara Omars takketale til Elle Style Awards 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BvSYk5eJE9w

Greta Turnbergs tale til UN Climate Action Summit 2019
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU

Tekster og klip nedenfor er brugt på holdene

Argumentation I: “Til tasterne” af  Janne Vigsø Børsting (side 40-41)
(sideantal 1¼ )

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

Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg, Mette Trangbæk Hammer: ”Faglige
forbindelser i dansk” (2005)

H.C. Andersen: “Fyrtøjet” (uddrag)

Kampen om sproget: “Magtens sprog” (DR2, 2010)

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
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https://www.youtube.com/watch?v=BvSYk5eJE9w
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8
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

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

John. F. Kennedys tale i Berlin:
https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8

Blogindlæg:
Mikael Jalving: “Farvel til finken” Jyllands-Posten 18-01-2016. Link:
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/f
arvel-til-finken/

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

Omfang Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af  50 minutter
25 lektioner

Særlige
fokuspunkter

● 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 lave en argumentationsanalyse af  en debat
● Kendskab til og brug af  begreberne: ordvalgsargument,

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

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

Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 4 Værklæsning i forbindelse med første projektperiode
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https://www.youtube.com/watch?v=LURZqBig734
https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw
https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html
http://www.gymdansk.dk/stilistik---denotation-og-konnotation.html


Indhold Kernestof
Følgende tekster betragtes som et samlet værk i projektperioden:

● Kierkegaard, Søren: Kortfilm om stadielæren og valget
● Seeberg, Peter: 'Hjulet' i Eftersøgningen og andre noveller,

1962, Gyldendal. (3 ns.)
● Jensen, Phillip: De meningsløse gentagelser, kortfilm om Sisyfos
● Sivas: Det gode liv, fra albummet d.a.u.d.a II, 2014

Supplerende stof
Henriksen, Liselotte: Eksistentialisme i dansk - Fra Kierkegaard til
Sonnergaard, Systime, 2017 (4 ns.)

Omfang Anvendt uddannelsestid: 40 lektioner af  50 minutter

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er, at eleverne efter forløbet:
- er blevet mere bevidste om hvordan de vælger og på hvilke

grundlag de vælger
- har prøvet kræfter med at læse eksistentialistisk tekster
- har reflekteret over det gode liv og hvordan man opnår det

gode liv

Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 5 Den personlige stemme (et mundtlighedsforløb)

Indhold Link til forløbssite (frivilligt at bruge):

Kernestof:
Oplæsning af  Caspar Eric, 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=yaZc0vypvOg
Caspar Eric, Nike, 2015 (Uddrag):
https://docs.google.com/document/d/1uqE31LQn7IQ-FLozyvAmP62l
ObSM2Py64mDxNocFh70/edit
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https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=t3LqDzuzC-U
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4kWmh-a7k
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/den-personlige-stemme/startside?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=yaZc0vypvOg
https://docs.google.com/document/d/1uqE31LQn7IQ-FLozyvAmP62lObSM2Py64mDxNocFh70/edit
https://docs.google.com/document/d/1uqE31LQn7IQ-FLozyvAmP62lObSM2Py64mDxNocFh70/edit


Lyrikporten med Christina Hagen, 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=yspt-UNlEBw
Christina Hagen: White Girl, 2012 (uddrag):
https://docs.google.com/document/d/1DA8y79DrySco2laGMtZkFebew
TQQ_xOJ2dnwPUt2KfU/edit
Sofie Diemer: “Et teenagerliv”:
https://www.youtube.com/watch?v=zigxryDIvVQ
Lasse Nyholm Jensen: “Indfødsretsprøven”:
https://www.youtube.com/watch?v=0s8z010BjWA

Supplerende stof
Kapitlet om "Mundtlighed" i Dansk på ny (Læreplan 2017), Systime iBog,
2019

Forslag til frivilligt holdspecifikt stof:
Yahya Hassan: "Barndom", 2013
Mette Moestrup ”Spejl/Snehvide”,
Özcan Ajrulovski: ”Jeg vågner op som fremmed”
Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset”
Klip fra Debatten på DR2 med Pia Kjærsgaard om menstruation:
https://www.facebook.com/watch/?v=1249135068460782
En scene fra kortfilmen De voksnes rækker, instruktør: Maj-Britt La Cour,
2017 (Tidskode: 10:25-13:12)
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (tekst)
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (fremført):
https://www.youtube.com/watch?v=aOYtVVk-5lo

Q19 + S19:
Yahya Hassan: "Barndom"
Mette Moestrup ”Spejl/Snehvide”
Özcan Ajrulovski: ”Jeg vågner op som fremmed”
Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset”
Klip fra Debatten på DR2 med Pia Kjærsgaard om menstruation:
https://www.facebook.com/watch/?v=1249135068460782
En scene fra kortfilmen De voksnes rækker, instruktør: Maj-Britt La Cour,
2017 (Tidskode: 10:25-13:12)
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (tekst)
Mogens Lykketofts tale efter folketingsvalget 2005 (fremført):
https://www.youtube.com/watch?v=aOYtVVk-5lo
Nørgaard, Thomas Herman: “Jeg forstår ikke, at folk på kontanthjælp får
børn”, Politiken 29. november 2018
Søren Ulrik Thomsen, 2 digte fra Det værste og det bedste, Vindrose 2009

Omfang Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af  50 minutter
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https://www.youtube.com/watch?v=yspt-UNlEBw
https://www.youtube.com/watch?v=yspt-UNlEBw
https://docs.google.com/document/d/1DA8y79DrySco2laGMtZkFebewTQQ_xOJ2dnwPUt2KfU/edit
https://docs.google.com/document/d/1DA8y79DrySco2laGMtZkFebewTQQ_xOJ2dnwPUt2KfU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=zigxryDIvVQ
https://www.youtube.com/watch?v=0s8z010BjWA
https://www.facebook.com/watch/?v=1249135068460782
https://www.youtube.com/watch?v=aOYtVVk-5lo
https://www.facebook.com/watch/?v=1249135068460782
https://www.youtube.com/watch?v=aOYtVVk-5lo


Særlige
fokuspunkter

Læringsmål for eleverne:

● at udvikle og træne elevernes skriftlige og mundtlige
udtryksfærdighed gennem produktion og fremførelse af  tekster.

● at eleverne skal finde frem til deres personlige stemme og kunne
udtrykke en holdning.

● at eleverne arbejder frem mod et sikkert sprogligt udtryk og og
bliver bevidste om deres formidling, idet (som det fremgår af
læreplanen): ”Sikker udtryksfærdighed og kritiskanalytisk sans
fremmer elevens muligheder for som medborger at orientere sig
og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt
orienteret samfund.”

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

Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 6 Dansk/historieopgave (et skriftlighedsforløb)

Indhold Kernestof

Der er et Yndigt Land af  Adam Oehlenschläger (1819) (30 s.)

Supplerende stof
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https://docs.google.com/document/d/1zIHGAwaeLJ_spo9sibPCs9-WVJOb6ARy8wN2O2sceCU/edit?usp=sharing


Sørensen, M. & Rangvid, M., 2014, Systime: Brug litteraturhistorien,
Romantikken: splittelse og harmoni: “En kaotisk tidsalder” og
“Nationalromantisk harmoni” (2 s.)

Om romantikken i: “Brug litteraturhistorien” af  MimiSørensen og Mads
Rangvid

Omfang Anvendt uddannelsestid
20 lektioner af  50 minutter.

Særlige
fokuspunkter

Målet er, at eleven efter forløbet:
- kender til romantikken som litterær periode med særligt fokus på

nationalromantikken.

- kan arbejde struktureret med en større skriftlig opgave.

- forstår processen i at skrive en større skriftlig opgave.

- bliver klar til at skrive SSO på andet år.

De faglige mål, der her fokuseres på, er:
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt,

skriftligt såvel som multimodalt
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre,

diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med
formidlingsbevidsthed.

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af  den

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, pararbejde,
feedback, processkrivning

Titel 7 Seks måder at dø - tematisk litteraturhistorisk forløb
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Indhold Kernestof

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn (4,3 ns)

N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel (1845)

H.C. Andersen: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1845) (2 ns)

Anders Walter: Helium (2014)

Edgar Allan Poe: Hjertet, der sladrede (1843)

St. St. Blicher: Præsten i Vejlby (1829) (24 ns) (VÆRK)

Supplerende

Sørensen, M. & Rangvid, M., 2014, Systime: Brug litteraturhistorien,
Middelalderen s. 12-16

Kjær-Hansen & Bertelsen, Tinne Serup, 2018, Systime:
Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Lyrik som genre s. 248-252

Frivilligt stof  til inspiration

Feature om Rose 5 år:
https://politiken.dk/magasinet/feature/art5537719/Historien-om-Ros
e-det-sidste-kapitel

Schack von Staffeldt: Indvielsen (1804)

Serien: Drab i familien fra Information

St. St. Blicher: Præludium (Sig nærmer tiden) (1838)

Holdspecifikt stof:

VI RUS af  Morten Søndergaard, 13. marts i Information (2020)

‘En stol for lidt’, ‘Fasaner’ og ‘Søndag 15:10’ af Helle Helle

Hybel, Kjeld: “Historien om Rose - det sidste kapitel”, Politiken 19. juli
2014
Petersen, Adrian Adler: “Et langsomt mord”, afsnit 1, DR P1 26. juni
2018

Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsøn

Omfang Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af  50 minutter
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http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=folke2001042102
https://drive.google.com/open?id=1kf4bY5k_u4IndyHKR1Zbx4VUG2jvP0lIx0BXTQfa1gU
https://politiken.dk/magasinet/feature/art5537719/Historien-om-Rose-det-sidste-kapitel
https://politiken.dk/magasinet/feature/art5537719/Historien-om-Rose-det-sidste-kapitel
https://www.information.dk/serie/drab-familien


Særlige
fokuspunkter

Målet er, at eleven efter forløbet:

● Kan forstå ældre tekster på baggrund af  deres
litteraturhistoriske periode

● Er blevet introduceret til forskellige genrers karakteristika -
folkeviser, lyrik, novelle, kortfilm og eventyr

● Kan analysere forskellige tekstgenrer
● Har indarbejdet brugen af  analysemodeller til forskellige

tekstgenrer

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

● Tre kanonforfattere (Grundtvig, H.C. Andersen, Blicher)
● Værklæsning
● Analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster

Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 8 D.U.D.E - Digital Dannelse

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

DR-dokumentaren “Ung, nøgen og udstillet” (2017). Link:
https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-u
dstillet (30 ns)

TV2-dokumentaren “Når mobilen ta’r magten” (2014). Link:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSiz
e=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta%7C%7C%7C--
%7C%7C%7Cr%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=a0a7c6b
7-eaa3-420b-b3f2-3c7b4598b77a&index=1 (30 ns)
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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
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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


Holdspecifikt stof
Tessas hævn sæson 1 afsnit 2 DRTV (2020)
Tessa: “Ben” og “Sån der”
teori om de forskellige dokumentargenrer:
https://www.gymdansk.dk/typer-af-dokumentarfilm.html

Q19 + S19:
Todd, Amanda: “My Story: Struggling, bullying, suicide, self  harm”,
YouTube 7. september 2012
Clante og Renard: "Deling af  videoer på nettet: Détmå du, og dét må
du ikke" DR P3 13. marts 2019
To artikler - Bør skoler forbyde mobiltelefoner?: “Læge og forfatter:
Sluk dem!” + “Medieforsker: Oldnordisk at slukke”, Politiken 10.
oktober 2017

Supplerende stof
Om normer og gruppeadfærd i: Ca
milla Mehlsen & Vincent F. Hendricks: “Like” (2019) (17 ns)

Om ansigtsløs kommunikation og deling af  intime billeder i: Camilla
Mehlsen & Vincent F. Hendricks: “Like” (2019) (17 ns)

Om digitale forstyrrelser i: Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks:
“Like” (2019) (6ns)

Omfang Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner af  50 minutter

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
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Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 9 Identitet og relationer (kun 0v19 + 0u19)

Indhold Kernestof

De tre veninder af  Jesper Wung-Zung (2000)
En flinker fyr af  Pia Juul (2005)
Sex af  Jan Sonnergaard (1997)
Nordkraft af  Jakob Ejersbo (2002) (uddrag)
I love you I miss you I hope to see you before I die (2019) Dokumentarfilm af
Eva Marie Rødbro. CPH DOX.  (værk)

Omfang Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner af  50 minutter

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er, at eleverne efter forløbet:

● Kan analyse og fortolke fiktive tekster med et fagligt
begrebsapparat.

● Kender til novellegenren.
● Kan redegøre for udvalgte faglige begreber samt deres funktion i

teksten.

Succeskriterier:

Efter forløbet kan du:

● Genkende genretræk i en novelle.
● Analysere en tekst ved hjælp af  forskellige værktøjer som fx:

stilistiske virkemidler, fortæller, synsvinkler, fortællemåder og
fortælleformer, plot, personkarakteristik, sprog m.v. samt komme
med et bud på disse virkemidlers funktion i teksten.

● Samle de relevante iagttagelser fra analysen i en fortolkning af
teksten, hvor du bl.a. kan pege på temaer og budskab.

● Pege på hvilket taksonomisk niveau, du befinder dig på i dit
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arbejde med teksten.

Væsentligste
arbejdsformer

Induktiv tilgang, kreativ skrivning, mundtlighed, gruppearbejde,
individuelt arbejde
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