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den 26. april. Dette har haft betydning for elevernes læring
samt mundtlige sprog som grundet omstændighederne ikke
har haft de optimale vilkår.

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

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

Portrætskrivning

Titel 2 Mig og skolen - forestillinger og holdninger til skolen

Titel 3 Nyhedsformidling



Titel 4 Sprog og magt

Titel 5 Fornuft og følelse (Oplysningstiden og Romantikken)

Titel 6 Novelleanalyse og talehandlingsteori

Titel 7 Kanonforfattere og litterære perioder

Titel 8 Lyrik

Titel 9 Dokumentar - medier og virkelighed

Titel 1 Ulven kommer! (introduktion til danskfagets genrer)
+ portrætskrivning

Indhold Kernestof
● Dr.dk: “Derfor er ulvens image så dårligt”
● Jean-Baptiste Oudry: “Ulven og lammet”
● Charlotte Weitze: “Villy”, 1999
● Brødrene Grimm: “Den lille rødhætte”
● Rune T. Kidde: “Den lilla møghætte og pulven”
● Videnskab.dk: “Hvad skal man gøre, hvis man bliver angrebet

af en ulv”
● Peter Belli: “Ulven Peter”
● Ekstrabladet.dk: “Ulven Peter på nyt nam-nam rov: Se hans

scoring her”

Supplerende stof
● Læreroplæg om fakta og fiktion med udgangspunkt i kapitlet

“Fakta og fiktion”, Håndbog til dansk, Systime:
https://hbdansk.systime.dk/?id=238

● Om taksonomi og Bloom:
https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/t
aksonomi-og-skrivehandlinger/

● Om portrætgenren
https://kreativeproduktioneridansk.systime.dk/?id=132

● Om portræggenren fra indidansk:
https://indidansk.dk/portraetartikel-skrive

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://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
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/ulven-peter-paa-nyt-nam-nam-rov-se-hans-scoring-her/6842191
https://hbdansk.systime.dk/?id=238
https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/taksonomi-og-skrivehandlinger/
https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/taksonomi-og-skrivehandlinger/
https://kreativeproduktioneridansk.systime.dk/?id=132
https://indidansk.dk/portraetartikel-skrive


Portrættekster:
● Søren Lintrup Silkjær: “Fjorten og forsker”, Jydske Vestkysten,

29.4.2013
● Steffan Andreasen: “Han planter rock, blues og solskin”,

Sjællandske, 16.5.2013
● Louise Elly Meyer: “Verdensdame fra Vestegnen”, Ud og Se,

Juli-august 2020

Omfang Start: 19.8
Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner

Indhold: cirka 60 sider

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

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

litteratur, 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
- kender til analyseredskaber inden for novellegenren
- har kendskab til portrætgenren herunder vinkling, kilder,

indledning, afslutning, fængende overskrift og har læst
eksempeltekster og forsøgt sig med at skrive i genren selv.

Skriftligt arbejde: Skriv en portrætartikel om en holdkammerat

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde og læreroplæg,
lærer- og peer-feedback på skrivning

Titel 2 Mig og skolen - Fremstillinger af og
holdninger til skole



Indhold Kernestof
- Dan Turèll: Skolen (uddrag fra Vangede billeder, 1975)
- Hans Scherfig: Det forsømte forår (uddrag, 1940)
- Annegrethe Rasmussen: Kæft, trit og retning virker jo - fra

Politiken 5. marts 2011
- Mette Sabroe Bitsch - De der ikke duer til noget, duer til noget

andet. Fra Systimes 2014

Film
- To uddrag fra Det forsømte forår (spillefilm, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=6oQa7EeYxZw&index=1&lis
t=PLgWQkn5bw04c Pu63hZxFcfER5o_IyHhln
https://www.youtube.com/watch?v=yvx3I0urvs&list=PLgWQkn5
bw04cPu63hZxFcfER5o_IyHhln&index=21

- Babak Anvari (instruktør) Two &Two (kortfilm, 2011). Filmens
findes på:
https://www.youtube.com/watch?v=EHAuGA7gqFU

- Niels Arden Oplev: Drømmen (spillefilm, 2006) (Værklæsning).

Supplerende stof:
TV:
Øgendahl og de store forfattere: Dan Turell:
https://www.dr.dk/skole/dansk/dan-turell

Om erindringsgenren
Lærerproduceret materiale om erindring
Om personkarakteristik fra Håndbog til dansk, Systime:
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479
Om Vangede billeder på litteratursiden:
https://www.dr.dk/skole/dansk/dan-turell
Lærerproduceret materiale om kortfilm, spillefilm og
dokumentarfilm
Om filmiske virkemidler fra Håndbog til dansk, Systime
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222
Om filmens dramaturgi fra Håndbog til dansk, Systime
https://hbdansk.systime.dk/?id=223
Om kortfilm og Raskins 7 parametre:
https://indidansk.dk/kortfilm-2
Om analyse af kortfilm
https://indidansk.dk/kortfilm-2
Om debatindlæg fra indidansk:
https://indidansk.dk/debatindlaeg-skrive

Omfang Start: 3.9
Anvendt uddannelsestid: 40  lektioner

https://www.youtube.com/watch?v=EHAuGA7gqFU
https://www.dr.dk/skole/dansk/dan-turell
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222
https://hbdansk.systime.dk/?id=223
https://indidansk.dk/kortfilm-2
https://indidansk.dk/kortfilm-2


Indhold: cirka 150 sider

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har taget udgangspunkt i forskellige erfaringer med skole, i
skrevne tekster, i film og i kursisternes egne skoleerfaringer. Teksterne
har belyst elevadfærd og forskellige lærerroller og undervisningsformer
i forskellige skolesystemer, både med geografisk og historisk
spredning, bl.a. har en mere autoritær skoleform været set i forhold til
en skoleform med elevens perspektiv mere i fokus.
Genremæssigt er der arbejdet introducerende til begreberne fakta og
fiktion og fakta og fiktionskontrakt.
Tekstanalytisk har der især været arbejdet med person- og
miljøkarakteristik, og i de skrevne tekster har der været arbejdet med
ordvalg som led i at lave en personkarakteristik, bl.a. adjektivers
betydning.

Skriftligt arbejde:
- Erindringstekster: tilbage til min barndoms klasseværelse
- Analyserende artikel om spillefilmen Drømmen eller

debatindlæg om børn og disciplin

Væsentligste
arbejdsformer

En vekslen mellem pararbejde, individuelle opgaver,
kursistfremlæggelser og læreroplæg. Desuden er der som en del af
forløbet blevet arbejdet med skrivning af erindringstekster samt taget
hul på arbejdet med den analyserende artikel som genre og at skrive
argumenterende om holdninger til skolen (debatindlæg)

Titel 3 Nyhedsformidling



Indhold Kernestof
● Julie Johanne Knudsen og Julie Billeskov Wilkens: “Forældre

kæmper for ubegrænsede sygedage til børnene”, dr.dk
4.10.2020

● Tobias Bonde Simonsen: “Dommer på 18 år blev kaldt for
møgluder”, Politiken 22.9.20

● Pernille Rosenkrantz-Theil:: “Væk med kontrol og rigide regler”,
BT 2019

● Sandra Brovall: “Vrede demonstranter har besat gaderne foran
kiosken hvor George Floyd døde”, Politiken 30.9.2020

● Steffen Kretz: John lever af fake news. Der er ingen grænser
for, hvor dumme folk er. DR.dk, 13. januar 2019
https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-e
r-ingen-graensehvor-dumme-folk-er

● Silas Bay Nielsen på Dr.dk “Hoppede du på disse
historier? 3 eksempler på fake news, der blev spredt i
Danmark”, 25.1.2018
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-hi
storier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danm
ark

Supplerende stof:
Læreroplæg om mediehistorie med udgangspunkt i Langdahl, Berit R.
& Olsen, M samt Quist, P (2017): Krydsfelt - Grundbog i  dansk,
Gyldendal: 274-282;

Om fakta- og fiktionskoder:
Langdahl, Berit R. & Olsen, M samt Quist, P (2017): Krydsfelt -
Grundbog i  dansk, Gyldendal: 294-296

Om Avisjournalistik fra Håndbog til dansk - hele kapitlet undtagen
afsnittene “samfundsområder, fortællende journalistik og journalistens
sprog, fake news og clickbait”: https://hbdansk.systime.dk/?id=218

Om indre komposition (6 sider)
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=487#c18728

Lærerhandouts om reportagen:
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4968

Opslag om “Reportage” fra Avisen i undervisningen:
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/reportage
og hjemmesiden iskriv.dk
Indledningen til reportagen “Desertørerne” af Sara Maria Glanovski i
Weekendavisen 16. oktober 2020

https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-er-ingen-graensehvor-dumme-folk-er
https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-er-ingen-graensehvor-dumme-folk-er
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-historier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-historier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hoppede-du-paa-disse-historier-3-eksempler-paa-fake-news-der-blev-spredt-i-danmark
https://hbdansk.systime.dk/?id=218
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=487#c18728
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4968


Fake news:
Hendricks, Vincent og Mehlsen, Camilla: “LIKE - Shitstorme, fake news,
fear of  missing out. What's not to like" (2019) ● kap. 4. : Mig og mine
(mis)informationer, side 128, side 130-32, side 136+37

Videkoklip om fakenews:
https://www.youtube.com/watch?v=jVxQu7XrnEw

Dagsudflugt til Glyptoteket med henblik på indsamling af information og
interviews til individuel reportageskrivning

Omfang Start: 1.10
Anvendt uddannelsestid: 55  lektioner

Indhold: 100 sider + udflugt

Særlige
fokuspunkter

Målet er, at eleven efter forløbet:

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

○ avistyper samt målgruppe
○ genrer: nyhedsjournalistik og opinionsjournalistik
○ nyhedskriterierne
○ nyhedstrekanten + kommodemodellen
○ layout
○ vinkling
○ kilder

● Har eleven selv prøvet at skrive en journalistisk tekst (en
reportage)

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

● Kender eleven til begrebet Fake news og forskellige definitioner
af Fake news og motiverne bag Fake news

Skriftligt arbejde: Skriv en reportage

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt
arbejde/eksperimentelt arbejde/CL-øvelser, lærer- og peerfeedback på
skrivning

Titel 4 Sprog og magt

https://www.youtube.com/watch?v=jVxQu7XrnEw


Indhold Kernestof:
● Martin Luther King: "I have a dream (på dansk)". 1963. Her fra

Retorik. Levende tale eller tom snak? af Lis Garbers og Sten
Høgel, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996 (5 sider)

● Kronik, Katrine Marie Guldagers 2016 "Facebook gør os
alle sammen dummere", Politiken (5)

● Blogindlæg: Mikael Jalving: “Farvel til finken” Jyllands-Posten
18-01-2016. Link:
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE837494
2/farvel-til-finken/ (4 sider)

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
● Adolf Hitler:

https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
● Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederiks 50 års

fødselsdag, 2018

● Kampagnefilm fra Sikker Trafik:
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere

Supplerende stof:
Tv-program: Kampen om sproget - Magtens sprog (4:5), sendt på DR2
første gang den 17/4 2011

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

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) (Sideantal 1)

Ciceros retoriske pentagram:
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html (Sideantal 1 side)

Retoriske virkemidler. Lærernoter (2 sider)

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

Skabelon til taleskrivning af Sophie Holm Strøm: Synlig læring i
gymnasiet og HF, 2015

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/
https://www.youtube.com/watch?v=SIz0Dz1OPd8
https://www.youtube.com/watch?v=8hx0ajieM3M
https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere
http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html


Omfang Start: 4.11
Anvendt uddannelsestid: 50 lektioner

Indhold: 80 sider

Særlige
fokuspunkter

Fokus har været på at kunne anvende sproglige og retoriske
virkemidler i analysen af tekster og i fremførelse af egne tekster.
Genremæssigt har fokus været på taler, blogindlæg og kronik. Centrale
danskfaglige begrebet i forløbet: forskellige talegenrer, appelformer,
gentagelsesstrukturer, kontraster, retoriske spørgsmål, rim, billedsprog
og ordvalg (denotation og konnotation),
Desuden har det retoriske pentagram været anvendt til at analysere og
vurdere egen og andres kommunikation.
Desuden har der været fokus på argumentation, bl.a. Toulmins
argumentationsmodel (påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør,
rygdækning og gendrivelse). Desuden har der været analyseret
argumentation i taler, kronik og blogindlæg. Endelig har der været
arbejdet med skriftlig redegørelse af synspunkter, og der har været
arbejdet med mundtlige fremstilling af synspunkter i taleform. I den
forbindelse har der også være arbejdet med egen argumenter ud fra
Toulmins model og med inddragelse af sproglige og retoriske
virkemidler.

Elevprodukt:
Eleverne har holdt deres egen tale om et selvvalgt emne
Skriveopgaver til kroniken “Facebook gør os alle sammen dummere” -
fokus på redegørelse + præsentation af en sagtekst + indledning

Arbejdsformer Undervisningen har været en vekslen mellem korte oplæg, analyse
individuelt og i grupper af læste taler og tekster og øvelser i selv at
analysere argumentation og fremlægge synspunkter samt at holde
egen tale og modtage peerfeedback

Titel forløb 5 Fornuft og følelse - Oplysningstiden og
Romantikken

Indhold Kernestof
● Holberg og Epistlen "Ægteskab og tvang"  (1745)
● H.C. Andersen: “Nye eventyr. Første bind. Første samling”

1844. Eventyrene Englen, Nattergalen, Kærestefolkene
(Toppen og Bolden), Den grimme ælling, (Værklæsning)

● Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (Der er et yndigt land)
(1819)



● H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (1850)
● Pia Kjærsgaard: Stem dansk - også lokalt! Uddrag af tale ved

Dansk Folkepartis årsmøde 2009 (indledningen)
● Kom så, Danmark. Kanal 5, 2014 (video om

fodboldlandsholdet)
● Søren Krarup: Hvad er det at være dansk? 2001,

www.nomos.dk side 1 og 2
● Daniel Øhrstrøm: I Danmark er jeg født som muslim. Interview

med Isam Bachiri. Kristeligt Dagblad 07-08-15
● Isam B.: I Danmark er jeg født (musikvideo, 2007)
● Video og artikel: “Video Elevrådsformand til Martin Henriksen:

Vi er lige så danske som alle andre”, dr.dk 23.9 2016:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-elevraadsformand-til-m
artin-henriksen-vi-er-lige-saa-danske-som-alle-andre#!/

Malerier (Værklæsning)
● P.C. Skovgaard: “Bøgeskov i maj” (1857)
● Johan Lundbye: “En dansk kyst” (1842)
● Ukendt maler, ukendt motiv, titel: “Fest på landet med karle og

piger i dans, et ukendt sted på Sjælland”
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-
1915/faedreland-og-folkeliv/nationalromantik/

● C.W. Eckersberg: “Korvetten Najaden venter i sundet venter
Fregatten Bellona” (1834)

Supplerende stof:
Film og tv:

● Nicolaj Arcel (instruktør): En kongelig affære (2012, film)
● Mich Øgendahls program fra DR om H. C. Andersen

https://www.dr.dk/skole/dansk/hc-andersen-0
● 1800-tallet på vrangen (1), DR Program:

https://www.youtube.com/watch?v=aheinVzmw5I

Om Oplysningstiden fra Systime Brug litteraturhistorien:
Kapitlerne “Oplysningen: Fornuftens tidsalder” og Idealer om
fremskridt og frihed”
https://bl.systime.dk/?id=133

Om Romantikken fra Systime Brug litteraturhistorien. Kapitlerne
“Romantikken: Splittelse og harmoni”, “Romantikkens ideer” og
nationalromantisk harmoni”
https://bl.systime.dk/?id=270

Om Romantikken fra Systime Litteraturhistorien på langs og på
tværs. Kapitlet “Romantikkens samfund: Fra enevælde til
demokrati” https://litthist.systime.dk/?id=161,
“Nationalromantikken i Danmark”
https://litthist.systime.dk/?id=162 og “Universalromantik: Adam

http://www.nomos.dk
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/faedreland-og-folkeliv/nationalromantik/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/faedreland-og-folkeliv/nationalromantik/
https://www.dr.dk/skole/dansk/hc-andersen-0
https://www.youtube.com/watch?v=aheinVzmw5I
https://bl.systime.dk/?id=133
https://bl.systime.dk/?id=270
https://litthist.systime.dk/?id=161
https://litthist.systime.dk/?id=162


Oehlenschläger og H.C. Andersen”
https://litthist.systime.dk/?id=159

Læreroplæg om Romantikken i dag i Litteraturhistorien på langs
og på tværs. Kapitlet “Perspektivering til i dag”:
https://litthist.systime.dk/?id=168

Om de romantiske forfatteres “Sprog og stilistik” i
Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Systime. Kapitlet
Skrivestil og sprog: https://litthist.systime.dk/?id=166

Om semantiske felter:
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179&L=0#c519

Om sproglige billeder i Håndbog til dansk, Systime:
https://hbdansk.systime.dk/?id=188

Omfang Start: 4.1.2021
Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner

Omfang: 130 sider

Særlige
fokuspunkter

Fokus i forløbet har været at skabe en forståelse af Oplysningstidens
og Romantikkens tankesæt, både i samtiden og i deres påvirkninger af
den tid vi lever i i dag. For Romantikkens vedkommende har fokus
været på nationalromantikken.
Desuden har der været arbejdet særligt med begrebet danskhed i
forlængelse af nationalromantikken, og der har været inddraget
nutidige tekster om begrebet. Kursisterne har bl.a. skrevet en
debatterende artikel om begrebet danskhed i dag, hvor de skulle
inddrage relevante tekster og faglig viden om nationalromantikken.
1800-tallets historiske begivenheder og politiske og sociale forholds
indflydelse på periodens kunst og litteratur har været inddraget i mindre
omfang. Der er også blevet trukket paralleller imellem litteraturen og
Guldalderens maleri.
Endelig har været arbejdet videre med tekstanalytiske færdigheder,
bl.a. analyse af romantikkens sproglige virkemidler som fx besjælinger.

Skriftligt arbejde:
Skriveøvelser til H.C. Andersens fire eventyr med fokus på
træning af overskrift, indledning, præsentation af en tekst,
personkarakteristik, skriv ved citat (citatburger),

Arbejdsformer Gruppearbejder med formidling (tekster, billeder mm).
Klasseundervisning med korte oplæg og opsamling på gruppearbejde
med diskussion og anvendelse af spillefilm og dokumentarfilm om
perioderne som supplement til skrevne tekster.

https://litthist.systime.dk/?id=168
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179&L=0#c519


Titel forløb 6 Noveller og analyseredskaber herunder
sproghandlinger og samtaleanalyse

Indhold Kernestof:
● Pia Juul: “En flinker fyr”, 2005
● Naja Marie Aidt: “Latter”, 1995
● Jesper Wung Sung: “Ribe C 7G”, 2007
● Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette”,1887
● Kjell Askildsen: “Et dejligt Sted”, 1996 - indledningen
● Helle Helle: “Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark”,

1996
● Lotte Kirkeby: “Relæ”, 2016
● Nina Malinovski: “Sølvbrylluppet” 1997

● Koden til kærlighed, tv-program på dr.dk, afsnit 1 og 2
https://www.dr.dk/drtv/episode/koden-til-kaerlighed_52654

Supplerende stof:
Lærerhandout og slideshow om novellen som genre:

● https://docs.google.com/document/d/1tZM4KRQju_lqwgibWz
yd52veC2D89F08nCyYmRCxKA0/edit

● https://docs.google.com/presentation/d/1aJjTTfEm5NaMA-Dw
PjgNfbIC4lmL612MaE22w3ZgZBY/edit?usp=sharing

Håndbog til dansk, Systime. Kapitlet “Litteratur” især underkapitlerne
om “Tid og Miljø”, “Personkarakteristik”, “Forholdet mellem
personerne”, “Fremstillingsformer”, “Komposition”, “Fortæller” og
“Tema og perspektivering”
https://hbdansk.systime.dk/?id=124

Niels Ebdrup: "Da kærligheden blev romantisk", fra
www.videnskab.dk, 5. januar 2009.

Talehandlinger og kommunikationsanalyse:
Begreb om dansk kapitel 7 Samtale og regler for sproglig opførsel.
Afsnittene: Samarbejde, Høflighed og undertekst, At tabe ansigt
https://begrebdansk.systime.dk/?id=141

Håndbog til dansk. Kapitlet kommunikationsanalyse. Afsnittene:
Sproghandlinger, Samarbejdsprincippet og det underforståede,
Høflighedsprincippet
https://hbdansk.systime.dk/?id=210

https://www.dr.dk/drtv/episode/koden-til-kaerlighed_52654
https://docs.google.com/document/d/1tZM4KRQju_lqwgibWzyd52veC2D89F08nCyYmRCxKA0/edit
https://docs.google.com/document/d/1tZM4KRQju_lqwgibWzyd52veC2D89F08nCyYmRCxKA0/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1aJjTTfEm5NaMA-DwPjgNfbIC4lmL612MaE22w3ZgZBY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aJjTTfEm5NaMA-DwPjgNfbIC4lmL612MaE22w3ZgZBY/edit?usp=sharing
https://begrebdansk.systime.dk/?id=141
https://hbdansk.systime.dk/?id=210


Omfang Start: 8.2
Anvendt uddannelsestid: 50 lektioner

Omfang: 90 sider

Særlige
fokuspunkter

Vores fokus har været på novellegenrens kendetegn og
litteraturanalyse og fortolkning (handling, tid og miljø,
personkarakteristik, forholdet mellem personerne, ydre og indre
komposition, fortæller og synsvinkel, fremstillingsformer, tema og,
perspektivering), samt relevant litteraturhistorisk perspektivering.

Indenfor talehandlingsteori har vi haft fokus på kendskab til og
anvendelse af de 5 typer af direkte talehandlinger, indirekte
talehandlinger, samtale- og høflighedsprincipper, begreberne
undertekst og face, ansigtstruende sproghandlinger, symmetri og
asymmetri i samtaler samt nonverbalt sprog (kropssprog, gestik,
mimik og tonefald).

Derudover har vi arbejdet med kommunikationsanalyse af et
tv-program og analyse og fortolkning af tekster med fokus på
sproghandlinger, kommunikationssituation, samtaleanalyse,
nonverbalt sprog og 'undertekst'.

Skriftligt arbejde:
Analyserende artikel om novellen “Relæ”

Arbejdsformer Individuelt, par- og gruppearbejde, kursistoplæg samt læreroplæg.

Titel forløb 7 Kanonforfattere og litteraturhistorie

Indhold Kernestof:
Middelalder:
Folkevisen Ebbe Skammelsen

Det moderne og folkelige gennembrud:
Herman Bang: “Den sidste balkjole”, 1887

Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren. Uddrag fra “Den store
kamp”. Gryet.
https://bl.systime.dk/?id=204

Johannes V. Jensen: “Arbejderen”. I Johannes V Jensen: Den nye
verden - til international Belysning af nordisk bondekultur, 1907.
https://bl.systime.dk/?id=202

https://bl.systime.dk/?id=204


Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette”, 1887

Eksistentialisme i det 20. århundrede:
Tom Kristensen: “Rio Janeiro” fra Fribytterdrømme, 1920
Martin A. Hansen: “Roden”, 1955
Karen Blixen: “Ringen”, 1958
Peter Seeberg: “Patienten”, 1961

Roman: værklæsning: Anders Bodelsen: “Den åbne dør”, 1997

Film: Bille August, Pelle Erobreren (1989)

Ekspressionistiske malerier:
● J. F Willumsen, Efter Stormen nr. 2, 1916
● Harald Giersing, Fodboldspillere, 1917
● Edward Munch, Hjemvendte arbejdere, 1914
● Franz March, Rådyr i skoven, 1914

Supplerende stof:
● Om folkeviser fra Litteraturhistorien på langs og på tværs.

Afsnittene om “Hvem skrev folkeviserne”, “Genrekendetegn”,
“Faste kendetegn”, Trylleviser” og “Ridderviser”,
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c244

● Om Middelalderens samfund i Sørensen, M. & Rangvid, M.:
“Brug litteraturhistorien”, 2014, Systime

● Om Det moderne gennembrud og industrialiseringen
(lærerhandouts)

● Læreroplæg om Det folkelige gennembrud
● Om impressionisme og Herman Bang (lærerhandouts)
● Om Ekspressionisme og Tom Kristensen (lærerhandouts)
● Om Eksistentialisme, efterkrigstiden, 60´modernisme, Karen

Blixen, Martin A. Hansen og Peter Seeberg (lærerhandouts)
● Kapitlet “Efterkrigstid, eftertanke og eksistentialisme fra Brug

Litteraturhistorien, Systime:
https://bl.systime.dk/?id=225

● Læreroplæg om realisme og modernisme med udgangspunkt
i de to første underkapitler “Det moderne samfund” og
“1900-tallets stilretninger” i kapitlet “1890-2000 modernisme
og realisme” i Litteraturhistorien på langs og på tværs,
Systime: https://litthist.systime.dk/?id=126

Lærerhandouts er produceret med udgangspunkt i “Litteraturhistorien
på langs og på tværs” og “Brug Litteraturhistorien”, Systime og
forfatterweb.

https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c244
https://bl.systime.dk/?id=225
https://litthist.systime.dk/?id=126


TV-programmer:
Øgendahl og de store forfattere om Herman Bang:
https://www.dr.dk/skole/dansk/herman-bang#!/

Øgendahl og de store forfattere om Johannes V. Jensen:
https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen#!/

Omfang Start: 22.3
Anvendt uddannelsestid: 50 lektioner

Omfang: cirka 100 sider + Den åbne dør 100 sider

Særlige
fokuspunkter

Fokus i undervisningen har været:

At få grundlæggende viden om vigtige perioder i den danske
litteratur- og kulturhistorie, læse kernetekster, herunder
kanonforfattere

Teksters funktion og betydning i samtiden og i eftertiden - dvs
samfundsstrukturen og livssynet i det forskellige litteraturhistoriske
perioder (middelalder, det moderne gennembrud, det folkelige
gennembrud, efterkrigstiden (Heretica) og 60'er-modernisme) og på
eksistentialisme det 20-århundrede med udgangspunkt i de
pågældende kanonforfattere. Desuden har der været arbejdet med
impressionisme og ekspressionisme både som indhold og form/stil i
forbindelse med læsning af Herman Bang og Tom Kristensen.
Afslutningsvis har vi berørt realisme og modernisme i litteraturen fra
1890-2000.

Den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i det moderne og
folkelige gennembrud efter 1870, herunder industrialisering,
urbanisering, begyndende socialisme, kvinders rettigheder og i det
hele taget denne periodes tid og teksters fokus på undertrykkende
forhold i samfundet har ligeledes været et fokuspunkt i
undervisningen, ligesom nihilisme og eksistentialisme efter første og
anden verdenskrig samt i 60érne har været behandlet.

Skriftlig opgave:
Eksamenssæt december 2020 DSA A-niveau. Valgfri opgave
Skriveøvelser til Anders Bodelsen “Den åbne dør” med fokus på
fortæller og personkarakteristik

Arbejdsformer Individuelt, par- og gruppearbejde, matrixgrupper om udvalgte
noveller, rollelæsning, læreroplæg



Titel forløb 8 Lyrik

Indhold Kernestof
● N.F.S.Grundtvig, Dejlig er den himmelblå, 1811
● St. St. Blicher, Ouverturen “Det er hvidt herude” fra

Trækfuglene (1838)
● Klaus Rifbjerg: “Det er blevet os pålagt”, 1960
● Yahya Hassan: “Yahya Hassan”, 2013 (Digtsamling/værk). Vi

har arbejdet med digtene Barndom, Parabol, Salam Habibi,
12 år, Tvangsfjernet, Sveriges skove, Dimission, Banke
Banke på, Eid

● Digtet “Arvegods” fra Kære Søster af Naiha Khiljee, 2020

Supplerende stof:
Dokumentaren “Yahya - den fødte digter”, dr.dk, 2021
https://www.dr.dk/drtv/program/yahya-_-den-foedte-digter_2434
69
Poetisk intro II Metaforer og andre billeder
Metaforer og sammenligninger
Billedsprog. Symboler mm

Om Autofiktion fra Litteraturhistorien på langs og på tværs:
https://litthist.systime.dk/index.php?id=294#c1502

Lærehandout om lyrik og analyse af lyrik:
https://docs.google.com/document/d/1ZHvtIft97aVPUQYW590
8BgJJPtwscJD4jl-C1tOcrQE/edit

Omfang Start: 3.5
Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner

Omfang: 80 sider

Særlige
fokuspunkter

Introduktion til lyrik og lyrikanalyse
Formålet med forløbet er at styrke kursisternes analytiske
kompetencer og evner til at foretage tekstnære analyser af sprog og
indhold. Forløbet har et særligt fokus på den sproglige dimension af
danskfaget, men det sproglige analytiske arbejde skal kunne kobles
til en indholdsmæssig analyse. Kursisterne skal således træne og
skærpe deres sproglige bevidsthed og evne til gøre sproglige og
stilistiske iagttagelser, være i stand til at forene disse og føre dem
videre over i en indholdsmæssig analyse.
Fokus er særligt på:
- Rim
- Billedsprog og figurer

https://www.dr.dk/drtv/program/yahya-_-den-foedte-digter_243469
https://www.dr.dk/drtv/program/yahya-_-den-foedte-digter_243469
https://www.youtube.com/watch?v=C4M7esIMxVM
https://youtu.be/e5M2F3SMbHg
https://youtu.be/pMlKgTjEv4w
https://litthist.systime.dk/index.php?id=294#c1502


- Sproglig stil (høj og lav)
- Semantiske felter
- Det lyriske jeg
- Tematik
- Perspektivering

Elevprodukter:
Mundtlig fremlæggelse af analyse af et selvvalgt digt fra Yahya
Hassans digtsamling “Yahya Hassan”
Skriftlig analyse af selvvalgt digt fra Yahya Hassans digtsamling
“Yahya Hassan”

Arbejdsformer Individuelt, par- og gruppearbejde, gruppeoplæg, læreroplæg.

Titel forløb 9 Dokumentarfilm

Indhold
Anslag til følgende dokumentarfilm:
○ “Stay Behind- min farfars hemmelige krig”, Ida Grøn, 2017
○ “Ekstra Bladet uden for citat”, Mikala Krogh, 2014
○ “Så meget godt i vente”, Phie Ambo, 2014

Emil Langballe: Q’s Barbershop (2019)  (Dokumentarfilm/Værk)

Om dokumentarfilm med udgangspunkt ikapitlet “Dokumentarfilm og
Mockymentary” i Håndbog til dansk, Systime
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224&L=0

Omfang Start: 24.5
Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner

Omfang: 60 sider

Særlige
fokuspunkter

Vores fokus har været på dokumentarfilmens kendetegn, typer og
opbygning, repetition af filmiske virkemidler (billedbeskæring,
perspektiv, billedkomposition, kamerabevægelser, lyd, lys og skygge,
farver, klipning) og deres effekt, samt repetition af analyse af kortfilm
og spillefilm

Arbejdsformer par, grupper, individuelt + læreroplæg

Titel 10 Links der må bruges under eksamen



Indhold
Liste med links, der må tilgås under eksamensforberedelsen:

Classroom:
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyODAwMzg0NDQ3

Site:
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/hfdsa-a/velkommen-til-dansk-som-an
detsprog-a-niveau-p%C3%A5-hf?authuser=0

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQyODAwMzg0NDQ3
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/hfdsa-a/velkommen-til-dansk-som-andetsprog-a-niveau-p%C3%A5-hf?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/hfdsa-a/velkommen-til-dansk-som-andetsprog-a-niveau-p%C3%A5-hf?authuser=0

