
Undervisningsbeskrivelse

Termin Maj-juni 2021

Institution HF og VUC København Syd

Uddannelse HF2

Fag og niveau Dansk A

Lærer(e) Anne Kristine Kongerslev

Hold 0sund19
0busi19

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

1 Selvfortællinger

2 Journalistik

3 Levende billeder - dokumentarfilm og kortfilm
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Titel 1 Selvfortællinger

Indhold Hvad er en kontrakt mellem tekst og læser for noget? Fra Livsværk,
Dansklærerforeningens forlag, 2008 af Claus Christensen og Peter
Jensen.
Faktakontrakt eller fiktionskontrakt? Fra Håndbog i dansk - litteratur,
sprog og medier af Ole Schultz Larsen
Dobbeltkontrakten: Håndbog i dansk - litteratur, sprog og medier af Ole
Schultz Larsen
Danish mother seeking. Klip fra Youtube, Visit Denmark-kampagne,
2009.
Yahya Hassan, 2013 + 2020: Digte
Glenn Beck, 2021: Farskibet, uddrag
Elevernes egne tekster

Omfang 10 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Hvad går dette forløb ud på?
Dette forløb hedder Selvfortællinger, der henviser til overordnet to ting:
Din personlige stemme og din historie
og
Selvfortællinger skrevet af forfattere som litteratur, der med et fagligt
begreb hedder autofiktion. Vi skal arbejde med forfattere, der benytter
sig af egen historie og egne oplevelser, men sat ind i en litterær
ramme.
De faglige mål med dette forløb er:

■ at du kender til forskellen på faktakontrakt og fiktionskontrakt.
■ at du kender til de forskellige koder for hver kontrakt
■ at du kender til dobbeltkontrakten som begreb
■ at du ved hvad autofiktion er
■ at du selv skriver et stykke autofiktion

https://docs.google.com/document/d/1gLDcD7FpuDCA_6eaPhUvTYCYWutOKiFZYuPmB8gw2Ek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T_JdfzAZyX4Pkmjn55QTBnJdiuQuUnb7mFjRmfGIftY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JYMQOCuZ_R17falPTEpkbyQWkpTirxj3uvVT_ilgcL8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M


Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt arbejde, gruppearbejde, læreroplæg, skriftlighed

Titel 2 Journalistik

Indhold Vi arbejder overordnet med klassisk nyhedsjournalistik og den
fortællende journalistiske reportage som genre. Derudover skaber vi
vores egne billedreportager til vores skoleblad South Side med fokus
på appelformerne  som retoriske virkemidler i tekst og billeder.

Materialer fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette
Meldgaard Harboe, Systime, 2021: Nyheder, kilder og nyhedskriterier,
vinkling, nyhedstrekanten
Artikel fra Tv2 d. 14.4.2020. Over 1500 coronapatienter er døde på et
døgn i USA.
Selvvagte artikler
Reportagen som genre: Ind i dansk.dk
En reportage: Branden (1884) af Herman Bang
Fortællende journalistiks genretræk
Supplerende:
Eksempel på fotoreportage
Skabelon til fotoreportage
Billedbeskæring - eksempler
Fake news

Omfang 10 lektioner

https://docs.google.com/document/d/1nnwiU2DrHFVO2-op0FUMxUvipxbncCLXKQ7RbiGjLEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10odvcfjWD2M9nmOdHJRXXvOA-j9Oi-I4NHLr6oSZojU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Agt7733ijaBH8mpe03BDj0n9tqo8kaNUNzVuhQUjr4U/edit?usp=sharing
https://www.dagens.dk/nyhedstrekanten
https://nyheder.tv2.dk/2020-04-14-over-1500-coronapatienter-er-dode-pa-et-dogn-i-usa
https://indidansk.dk/reportage-genretraek
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0TvZDYyLURqOW81Z3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0Tva05qalFQQUNGVkE/view?usp=sharing
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/fotoreportage-en-dag-i-en-freelancers-liv
https://docs.google.com/document/d/1T3vl9ixSNYsQ5Ock7SyieHefX5qE34iOR0c2jhwCZsU/edit?usp=sharing
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://faktalink.dk/falske-nyheder


Særlige
fokuspunkter

Når forløbet er slut, kender du blandt andet til forskellen mellem
traditionel nyhedsformidling og fortællende journalistik.
Du ved hvad opbygning, nyhedskriterier og vinkling og kilder er, og du
kan analysere en artikel ved hjælp af disse begreber.
Du kender desuden til den fortællende journalistik, og kan
perspektivere til den traditionelle nyhedsformidling.
Du skal kunne redegøre for de faglige begreber, og ikke mindst kunne
anvende dem på artiklerne. Du skal kunne læse en artikel og ud fra
dette skal du kunne vurdere om det er en traditionel nyhedsartikel eller
en fortællende journalistisk reportage.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,
pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.

Titel 3 Levende billeder - dokumentarfilm og kortfilm



Indhold Håndbog i dansk - litteratur, sprog og medier, 2015, af Ole Schultz
Larsen: Om kontrakten mellem tekst og seer
Isuu.com og lærerens materiale: Om autenticitetsmarkører
Filmcentralen.dk: Om virkemidler, fokus på Billedbeskæring,
Kamerabevægelser, Kameravinkler, Klipning og Lyd
Om dokumentarens undergenrer
Om dramaturgi - berettermodellen
Dokumentarfilmene:
Den største lille gård (2018) af John Chester
Family (2001) af Sami Saif og Phie Ambo.

Krydsfelt, 2011:

Om mediegenrer: Fakta, fiktion, koder og kontrakter

Om fakta i medierne: Dokumentaren som genre
Teori til dokumentarfilm og kortfilm (fra side 22 og frem)
Kom (1995) af Marianne Ulrichsen

Omfang 20 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Når  forløbet er slut kan du
- redegøre for dokumentaren som genre og skelne mellem forskellige
typer af dokumentarfilm.
- redegøre for autenticitetsmarkørerne i en tekst, og bestemme hvilken
effekt disse har i henhold til faktakontrakten
- 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.

https://docs.google.com/document/d/1T_JdfzAZyX4Pkmjn55QTBnJdiuQuUnb7mFjRmfGIftY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nivlIs1QCd02gQo0-Nj-W1K3KBM3IFBIigqEG4N22OQ/edit?usp=sharing
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/kamerabevaegelser
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/kamerabevaegelser
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/kameravinkler
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/klipning
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/lyd
https://docs.google.com/document/d/13h4Diq__rYs3bXO636WtwIHIZLA7JWYyXiVC8hGLHUE/edit?usp=sharing
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/berettermodellen
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=kortfilm
https://www.youtube.com/watch?v=98ecT6GQ_zs


Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,
pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.

Titel 4 Kan du nå saltet? Sproghandlinger

Indhold Håndbog i dansk - litteratur, sprog, medier, 2015, af Schultz Larsen:
afsnit om sproghandlingstyper, roller, optoning og nedtoning, facework,
samarbejdsprincipper, høflighedsprincipper.
Koden til kærlighed, episode 1 + 2, sæson 1, dr.dk, 2018.



Omfang 15 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Dette forløbs formål er at lære grundlæggende begreber i samtale og
interaktion at kende. Når du skal analysere tekster, skal du anvende
følgende begreber:

■ Sproghandlinger
■ Symmetriske og asymmetriske roller + komplementære

roller.
■ Optoning og nedtoning
■ Facework
■ Høflighedsprincipperne
■ Samarbejdsprincipperne

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,

pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.



Titel 5 Det moderne gennembrud



Indhold
Det moderne gennembrud - ud med Gud. Fra Brug
litteraturhistorien af Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Systime, 2018.
En stor dag (1891). Af Henrik Pontoppidan
Karens jul af Amalie Skram
En Vandringsmand af Henrik Pontoppidan
Supplerende:
Diverse malerier fra perioden.
Ny teknologi deler folk. Billede af Bertel Thorvaldsen.

https://drive.google.com/file/d/0BxypZDl4hOmKVlMySWhnTFZtSDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uS8k4KswfvELX90jKi6kinuVtvnVjmF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DCzuHANdQDHS1a4GMBmTwqONFf9ABPlgf-BCGrWMCFY/edit?usp=sharing


Omfang 20 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,
pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.



Titel 6 Realismer og modernismer - nedslag i det 20. århundredes litteratur

Indhold Overordnet prøver vi at undersøge, hvordan litteraturen bærer præg af
den tid, den er opstået i. Vi har slået ned centrale steder i litteraturen,
herunder:

Impressionisme:
Herman Bang: Pernille, 1880
Herman Bang: Ved vejen, 1886
Om Impressionisme + desuden klip fra Youtube om impressionisme.
Om forfatteren Herman Bang, podcast.
Novellen som genre - den klassiske og den moderne novelle

Det folkelige gennembrud:
Tiden efter Det moderne gennembrud: Arbejderne vinder frem
Martin Andersen Nexø: Arbejdernes vilkår
Johannes V. Jensen: Hyldest til den der arbejder hårdt og fremskridtet

Ekspressionisme:
Tom Kristensen: Ekspressionisme:
Litteratursiden.dk: Dansk litteratur fra 1920’erne: Om ekspressionisme
Nat i Berlin (1921) + Det blomstrende slagsmål (1921) af Tom
Kristensen
Lyrik som genre
Billedsprog

Efterkrigstid og konfrontationsmodernisme:
Martin A. Hansen: Roden (uddrag)
Karen Blixen: Babettes gæstebud (uddrag)
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)
Om konfrontationsmodernisme

Om modernisme og realismer fra Steffen Aurings Modernismer
realismer, Systime,  2010 (s. 8-28).

Eksistentialisme:
"Forførerens Dagbog" af Søren Kierkegaard
"Hjulet" af Peter Seeberg (1962)
Grundtemaer i den eksistentialistiske fortælling
Søren Kierkegaards stadielære
Model over valg
Albert Camus og Sisyfosmyten
Den skaldede sangerinde (1950), uddrag af Eugene Ionesco
Stilladset (1962) af Peter Seeberg
Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om (2014) af Theis Ørntoft

■ Eleverne skal kunne analysere og fortolke tekster med særligt
fokus på eksistentialistiske grundtemaer som valg,
fremmedhed, angst og meningsløshed.

■ Eleverne skal kende til Søren Kierkegaards eksistentialisme
(stadielære) og romantismen som litterær periode.

https://drive.google.com/file/d/1jqeyhxWOzT_7TLGvweJrzAHa35k-QVGs/view?usp=sharing
http://www.gratisskole.dk/data/txt/002/txt_245_001_003.pdf
https://drive.google.com/file/d/10Vy58Iw-49MdgvrWNILPcEUEeop-rGwV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo&t=2s
https://den2radio.dk/udsendelser/danske-klassiker-3-herman-bang/?fbclid=IwAR3baAVbw_OD-hZ7wFrHHjLx6fbAdQVsyGJpBwtP6nE8Bb0aXBExEW6W1IQ
https://drive.google.com/file/d/1g9c__CZUlEZBpMzHw8hxMUvedDXrotQe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GuZpLjypbqOUCNH6G1b_LvnY1EgS5Qi1O4wqwLdwYE8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N7j2vRjnSlaTWmLZRAQZVbm4kE9zYFG7ZiT-cTj0ay8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ELkPyVBw_pKw-VVD-gHPCGFqrElxjiHuEqBhbx4gqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1swJmwqDI3BXtufOxQrqkUg5KsRQdfKzF21RIAXp6Txo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uwm27Q3MAFWcoq9XmW_XT-Q9L8rFm5EQryqWWoWhBGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/195K0bVbGoMq20fUkzJc2jvR4rrnvP7S5LHj6g1WJ26c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10a375IOBUw52aJMxWAFJUPcybp9antW1/view?usp=sharing
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/dansk2r2021/eksistentialisme
https://docs.google.com/document/d/1EWHXrAp75p7FUw6wp7uOuQyCA3NiRJQGqI2NCMOlb0Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QSk9xO8_V8kpO4zE7KN5f4RQDu8M3BQ4kPXg8qsWm98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HmGNfTiks2CNzC23PCI014-hifIGDhcGxtWddHVK5oU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12Qmw2N-KFl9-l3KjeMrVstUum3SrCH0ojCC7EVcc1jg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_QNFt7o1IvPx4CN27zypj3jk2QmVDViwI50ZLTWwceE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-DIhwb4t0TvcVBXaHNHN0lTUmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1024_Ca9PEb2CXmPkIOMsGiqAif_TyP_m/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-vQGXnf3hvUJoErDLy3j0vBC4K_PaW9GOt1XATTHel8/edit?usp=sharing


■ Eleverne skal forstå Albert Camus’ eksistentialisme og kunne
anvende Jean Sartres model over valg til at analysere og
fortolke eksistentialistiske tekster.

Omfang 50 lektioner

Særlige
fokuspunkter

De særlige fokuspunkter for dette forløb handler overordnet om at
dykke ned i historien og at undersøge dennes afsmitning på
litteraturen. Derudover et kendskab til en række forskellige genrer og
disse genrers særlige virkemidler og kendetegn.



Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,

pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.

Titel 7 Minimalisme

Indhold Brug litteraturhistorien, 2017, af M. Rangvid og M.Sørensen: Afsnittene

Historiens afslutning og det senmoderne, Postmodernisme og

Skrivestile i 1990’erne.

Helle Helle: Syltning, 2000

Helle Helle: Køreplaner, 1996

Peter Adolphsen: Pilk fra en mlif-noitca, 1996



Omfang 10 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,
pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.



Titel 8 Sprog og magt

Indhold Vi bygger videre fra første års arbejde med retorik og argumentation.

Omfang 10 lektioner



Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, projektarbejde, læreroplæg, gruppearbejde,
pararbejde, individuelt arbejde, mundtlighed, skriftlighed.



Titel 9 Skriftlighed

Indhold

Omfang 30 lektioner



Særlige
fokuspunkter

Gennemgående et særligt fokus på at skabe bevidsthed om at kunne
skabe sammenhæng i en analytisk kontekst, at vide hvornår man
redegør, hvornår man analyserer og fortolker, og hvornår man
perspektiverer.

Væsentligste
arbejdsformer

Skriftligt arbejde med henblik på at styrke forankringen af stoffet og at
styrke elevernes evne til at skabe tekster med inter sammenhæng,
overgange og bevægelser og bevidsthed om forskellige taksonomiske
niveauer, samt naturligvis formidlingsbevidsthed.




