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Titel 1 Hjerte rimer på smerte

Indhold Kernestof

● Folkevisen “Agnete og havmanden”

● Lone Hørslev: “Dagene er data” (2018) (værk: multimodal

digtsamling)

● Pia Juul: “En sang til hans søster” (2005)

● Karen Blixen: “Ringen” (1958)

● Emil Næsby Hansen: “Skjold og Isabel - det første break-up”

(2018) (værk: dokumentarfilm)

Supplerende stof

● “Middelalderens samfund: et slægtssamfund” i: Sørensen, M.

& Rangvid, M., (2014): “Brug litteraturhistorien”. Systime. s.

12-20

● Uddrag af iBogen “Håndbog til dansk”, Larsen, Ole Schultz,

Systime, 2020, bl.a. “Dokumentarfilm og Mockumentary”

samt div. fra afsnittet om “Litteratur”

● Den freudianske metode - som beskrevet i: Blaksteen, Vibeke

& Møller, Kirsten, 2005, Systime: “Eventyr i dansk”, s. 20-21

● ”Øgendahl og de store forfattere: Karen Blixen” (28 min.), DR

Undervisning,

https://www.dr.dk/skole/dansk/karen-blixen-1885-1962

(senest besøgt 2/9 2020)

● Lærernoter om filmiske virkemidler

● ’Skjold & Isabel’-instruktør: »Jeg er aldrig før kommet så tæt

på nogen, som jeg gjorde der« - interview af Morten Kildebæk

med instruktør Emil Næsby Hansen, lokaliseret på:

https://soundvenue.com/film/2018/05/skjold-isabel-instruk

toer-jeg-er-aldrig-foer-kommet-saa-taet-paa-nogen-som-jeg-

gjorde-der-312043 (senest besøgt d. 9/9-2020)

● 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

● Leif Søndergaard: “Syv fantastiske analyser af Karen Blixens

»Ringen« - og diverse overvejelser om teori og metode. Lises

individuation - en psykoanalytisk tolkning” (uddrag), Medusa,

https://www.dr.dk/skole/dansk/karen-blixen-1885-1962
https://soundvenue.com/film/2018/05/skjold-isabel-instruktoer-jeg-er-aldrig-foer-kommet-saa-taet-paa-nogen-som-jeg-gjorde-der-312043
https://soundvenue.com/film/2018/05/skjold-isabel-instruktoer-jeg-er-aldrig-foer-kommet-saa-taet-paa-nogen-som-jeg-gjorde-der-312043
https://soundvenue.com/film/2018/05/skjold-isabel-instruktoer-jeg-er-aldrig-foer-kommet-saa-taet-paa-nogen-som-jeg-gjorde-der-312043


1993, lokaliseret på:

https://tidsskrift.dk/kok/article/download/20565/18103

(senest besøgt 15/4 2019)

Omfang 35 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 200

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Et tematisk forløb med inddragelse af alle tre af danskfagets

perspektiver: sprog, litteratur og medier. Herunder fokus på lyrik

som genre (og sproglige virkemidler), intro til litterære

grundbegreber samt novellen som genre og dokumentarfilm som

genre (med fokus på autenticitetsmarkører og filmiske virkemidler).

Bekendtgørelsen for Dansk A på HF; Kursisten 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

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/pararbejde/kreativ skriftlig

produktion/eksperimentelt arbejde/CL-øvelser/læreroplæg/quiz

https://tidsskrift.dk/kok/article/download/20565/18103


Titel 2 Skriv dig frem til eksamen i dansk -

skriftlighedsforløb om den analyserende

artikel

Indhold Kernestof

● Pia Juul: “En sang til hans søster” (2005) (3 ns)

● Emil Næsby Hansen: “Skjold og Isabel - det første break-up”

(2018) (værk: dokumentarfilm)

Supplerende stof

● Læreroplæg om den skriftlige eksamen i Dansk A, herunder

rammer, regler, formalia og bedømmelseskriterier

● Om den analyserende artikel i: Maja Bødtcher-Hansen &

Susan Mose: Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf,

Dansklærerforeningen 2019 (14 ns)

● Lærernoter om den analyserende artikel samt skema over

den analyserende artikels opbygning

● Om præsentation og resumé af tekst i: Anette Nielsen & Lene

Trolle Schütter: Skriveøvelser - til dansk, Systime iBog

(2020)

● Læreroplæg om citatburgeren og brug af citat

● Læsning af to gode elevbesvarelser til den analyserende

artikel

Omfang 33 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 50

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Redegøre for den analyserende artikel som skriftlig

eksamensgenre samt genrens kendetegn

● Anvende processkrivning med elektronisk portfolio i

forskellige faser: førskrivningsfasen, skrivefasen og

redigeringsfasen

● Skrive en fængende indledning, god midte og perspektivering

samt en afrunding der opsummerer opgavebesvarelsens

vigtigste pointer



● Skrive formidlingsbevidst til modtageren

● Give og modtage hhv. feedback og feedforward med fokus på

at styrke egne og studiekammeraters skrivekompetencer

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt

arbejde/pararbejde/processkrivning/skriftlig vejledning med

elektronisk portfolio/genaflevering



Titel 3 Mytemotiver og eksistentialisme i moderne

litteratur

Indhold Kernestof

● Naja Marie Aidt: Den blomstrende have (1993) (5 ns)

● FOOL: WDWGFH (2019) (musikvideo)

● DR3-dokumentar: Prinsesser fra blokken (1:4) (2016)

● Klaus Rifbjerg: Såret (1964) (4 ns)

● Sivas: Det gode liv (2014) (musikvideo)

● Peter Seeberg: Hjulet (1962) (2 ns)

● Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) (5 ns)

● Erlend Loe: Doppler (2014) (192 ns) (værk: roman)

Supplerende stof

● Lærernoter om mytebegrebet og myten som genre, herunder

mytemotiver i moderne litteratur og populærkultur

● Syndefaldsmyten fra 1. mosebog i Det Gamle Testamente (2,5

ns)

● Om syndefaldsmyten i: Ove Benn & Jørn Jacobsen:

Mytemotiver i dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (3

ns)

● Om myten om Ødipus i: Ove Benn & Jørn Jacobsen:

Mytemotiver i dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (4

ns)

● Om myten om Narcissus i: Ove Benn & Jørn Jacobsen:

Mytemotiver i dansk litteratur - en antologi, Systime 2005 (3

ns)

● Om Sisyfosmyten fra Psykologibasen.dk (1,5 ns)

● Om Albert Camus om Sisyfosmyten i: Eksistentialisme i

dansk, Systime iBog (2019) (3 ns)

● Lærernoter om grundtemaer i eksistentialistisk litteratur

● Artikel: 20-årig flyttede alene i øde hytte i bjergene efter

gymnasiet (tvsyd d. 3/10-2020) (senest besøgt 8/1-2021)

Omfang 36 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 250

https://www.tvsyd.dk/vejle/20-aarig-flyttede-alene-i-oede-hytte-i-bjergene-efter-gymnasiet
https://www.tvsyd.dk/vejle/20-aarig-flyttede-alene-i-oede-hytte-i-bjergene-efter-gymnasiet


Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Redegøre for myten som fortælling og dens motiver

● Redegøre for syndefaldsmyten

● Skrive et resumé af "Den blomstrende have"

● Undersøge og analysere syndefaldsmyten i Naja Marie Aidts

moderne novelle "Den blomstrende have" med fokus på

tekstens allegori og intertekstualitet

● Redegøre for myten om Ødipus og hvilke almenmenneskelige

grundvilkår myten tematiserer

● Undersøge og analysere myten om Ødipus i Klaus Rifbjergs

moderne novelle "Såret" med fokus på intertekstualitet og

teksternes tematisering af almenmenneskelige grundvilkår

● Arbejde mere bevidst med de taksonomiske niveauer:

redegørelse, analyse, fortolkning og perspektivering

● Redegøre for myten om Narcissus og hvilke

almenmenneskelige grundvilkår myten tematiserer

● Undersøge, analysere og diskutere myten om Narcissus i

danske FOOL's musikvideo "WDWGFH" (2019) og i DR3's

reportageserie "Prinsesser fra Blokken" (1:4) (2016) med

fokus på intertekstualitet og teksternes tematisering af

almenmenneskelige grundvilkår

● Redegøre for Sisyfosmyten og hvilke almenmenneskelige

grundvilkår myten tematiserer

● Redegøre for Albert Camus tanker om Sisyfosmyten med

fokus på begreberne det absurde og positiv nihilisme

● Undersøge, analysere og diskutere Sisyfosmyten i to

eksistentielle fortællinger, hhv. Peter Seebergs moderne

novelle "Hjulet" (1962) og Martin A. Hansens moderne

novelle "Paradisæblerne" (1953)

● Undersøge, analysere og perspektivere Erlend Loes roman

“Doppler” til tematikker i eksistentialistisk litteratur,

herunder Camus’ begreber ‘det absurde’ og ‘positiv nihilisme’

og reflektere over nutidens tendens til at søge ud i naturen

med programmer som “Alene i vildmarken”, “Nak & Æd” og

“Bonderøven” som eksempler



Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/remediering/CL-øvelser/læreroplæg/quiz/skri

ftlige refleksionsøvelser



Titel 4 Argumenter for forandring

Indhold Kernestof

● Conservation Internationals kampagnefilm: "Julia Roberts Is

Mother Nature" (2014)

● Ludvig Holbergs epistel "Ægteskab og Tvang" (1745) (1,5 ns)

● Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen (2019) (2 ns)

● Sofie Lindes tale som vært ved Zulu Comedy Galla (2020) (2

ns)

● DR2-Debatten: Lige løn, lige køn? med Sofie Linde og Pia

Kjærsgaard (2020)

● Dokumentarfilmen "FAT FRONT" (2019) (værk:

dokumentarfilm)

Supplerende stof

● Om kommunikationssituationen i: Dansk på ny (Læreplan

2017), Systime iBog (2020) (2 ns)

● Om Toulmins argumentationsmodel i: Perspektiver i Dansk -

Grundbog, Dansklærerforeningens Forlag (2018) (2 ns)

● Om Toulmins argumentationsmodel i: Til tasterne -

skriftlighed i dansk, Lindhardt og Ringhof (2016) (2 ns)

● Om argumentationsgreb i: Perspektiver i Dansk - Grundbog,

Dansklærerforeningens Forlag (2018) (2 ns)

● Om vurdering af argumentationen: hæderlighed og vægt i:

Perspektiver i Dansk - Grundbog, Dansklærerforeningens

Forlag (2018) (2 ns)

● Om appelformerne i: Perspektiver i Dansk - Grundbog,

Dansklærerforeningens Forlag (2018) (1 ns)

● Lærernoter om retoriske tricks og virkemidler (2 ns)

● Conservation Internationals kampagnefilm: “Harrison Ford

Is The Ocean” (2014), “Joan Chen Is Sky” (2016) og “Liam

Neeson Is Ice” (2015)

● Læreroplæg om Ludvig Holberg og oplysningstidens idealer

om den sande viden og rationalisme

Omfang 27 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 150



Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Diskutere Conservation Internationals kampagnefilmen med

fokus på argumentation, appelformer og retoriske

virkemidler

● Skrive en debatterende tekst med fokus på at argumentere for

sin egen holdning til Conservations Internationals

kampagnefilm med faglige begreber fra undervisningen og en

personlig stemme

● Redegøre for hvad argumentation er

● Redegøre for de tre appelformer: etos, logos og patos

● Analysere Ludvig Holbergs argumentation i epistlen

"Ægteskab og Tvang" og vurdere Holbergs troværdighed

● Redegøre for kommunikationssituationen og hvorfor

modellen er et godt metodeværktøj

● Udfylde kommunikationssituationen for tre forskellige

kommunikationssituationer: klip med Mette Frederiksen,

Jonas Eika og The Minds of 99

● Analysere Greta Thunbergs tale med fokus på en vurdering af

kommunikationssituationen, Thunbergs argumentation,

Thunbergs brug af appelformer samt retoriske virkemidler

● Diskutere intertekstuelle referencer til blandt andre Beyoncé i

TV2's reklamevideo med Sofie Linde frem mod Zulu Comedy

Galla 2020

● Analysere Sofie Lindes værtstale på Zulu Comedy Galla med

fokus på en vurdering af kommunikationssituationen, Lindes

argumentation, Lindes brug af appelformer samt retoriske

virkemidler

● Redegøre for Sofie Lindes og Pia Kjærsgaards brug af

argumentationsgreb i DR2-Debatten om lige løn og lige køn

og vurdere deres argumentation med fokus på begreberne

‘hæderlighed’ og ‘vægt’

● Skrive en debatterende tekst med fokus på at argumentere for

egen holdning til Sofie Linde og Pia Kjærsgaards

argumentation med faglige begreber fra undervisningen

● Se dokumentarfilmen “FAT FRONT” og genkende ligheder og

forskelle mellem dansk, svensk og norsk

● Se dokumentarfilmen “FAT FRONT” og analysere

dokumentarens brug af filmiske virkemidler og især forholde

sig til debatten om krop, identitet og sociale medier i et



kritisk perspektiv

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/remediering/CL-øvelser/læreroplæg/skriftlige

refleksionsøvelser



Titel 5 Skriv dig frem til eksamen i dansk -

skriftlighedsforløb om den debatterende

artikel

Indhold Kernestof

● Sofie Lindes tale som vært ved Zulu Comedy Galla (2020) (2

ns)

● DR2-Debatten: Lige løn, lige køn? med Sofie Linde og Pia

Kjærsgaard (2020)

Supplerende stof

● Læreroplæg om den skriftlige eksamen i Dansk A, herunder

rammer, regler, formalia og bedømmelseskriterier

● Læreroplæg om den debatterende artikel

● Lærernoter om den debatterende artikel samt skema over den

debatterende artikels opbygning

● Læreroplæg om citatburgeren og brug af citat

● Læsning af to gode elevbesvarelser til den debatterende

artikel

Omfang 20 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 50

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Redegøre for den debatterende artikel som skriftlig

eksamensgenre samt genrens kendetegn

● Anvende processkrivning med elektronisk portfolio i

forskellige faser: førskrivningsfasen, skrivefasen og

redigeringsfasen

● Skrive en fængende indledning, god debatterende midte samt

en afrunding der opsummerer opgavebesvarelsens vigtigste

pointer

● Skrive formidlingsbevidst til modtageren

● Give og modtage hhv. feedback og feedforward med fokus på

at styrke egne og studiekammeraters skrivekompetencer



Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt

arbejde/pararbejde/processkrivning/skriftlig vejledning med

elektronisk portfolio/genaflevering



Titel 6 Syv måder at dø

Indhold Kernestof

● Folkevisen Ebbe Skammelsøn (4 ns)

● Edgar Allan Poe: “Hjertet, der sladrede” (1843) (4 ns)

(verdenslitteratur)

● N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel (1845) (2 ns)

● H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (1845) (2

ns)

● Anders Walter: Helium (2014)

● Charlotte Weitze: Biller (1996) (6 ns)

● Tea Lindeburg: Equinox 1985 (2017) (værk: podcastserie -

samtlige 10 afsnit)

Supplerende stof

● Om middelalderens folkeviser i: Brug litteraturhistorien,

Systime (2014) (8 ns)

● Ordliste til folkevisen Ebbe Skammelsøn

● Om novellen som genre i: Litteraturhistorien - på langs og på

tværs, Systime iBog (2021) (6 ns)

● Edgar Allan Poes novelle “Hjertet, der sladrede” som

animeret kortfilm (2013)

● Om lyrik som genre i: Litteraturhistorien - på langs og på

tværs, Systime iBog (2021) (5 ns)

● Om podcastens særtræk og formater i: Podcast.

Dansklærerforeningens forlag (2o2o) (10 ns)

● Om podcastens dramaturgi og fortælleforhold i: Podcast.

Dansklærerforeningens forlag (2o2o) (20 ns)

Omfang 50 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 200

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Arbejde med tekster i forskellige genrer og på tværs af

forskellige tidsperioder med døden som tematisk

omdrejningspunkt

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


● Læse og analysere endnu en folkevise og genopfriske viden

om middelalderens folkeviser ridderviser og trylleviser

● Arbejde med dødens gru i verdenslitteratur hos Edgar Allan

Poe i novellen “Hjertet, der sladrede”

● Analysere novellen af Edgar Allan Poe med fokus på

novelletræk, fortællertype, den upålidelige fortæller, mørket i

Poes forfatterskab og billedsprog samt sammenligne

drabsmotivet i novellen med drabsmotivet i Ebbe

Skammelsøn

● Arbejde analytisk og perspektiverende med tre tekster der

handler om, hvordan tro kan mildne døden i dødens time

● Analysere Grundtvigs salme med fokus på genretræk,

billedsprog og tema og sætte billeder på Grundtvigs temaer i

en kreativ øvelse

● Analysere kortfilmen Helium med fokus på berettermodellen,

personbeskrivelse, miljøbeskrivelse og hvilket Guds- og

trosforhold kortfilmen udtrykker

● Perspektivere Grundtvigs salme, kortfilmen Helium og H.C.

Andersens eventyr om den lille pige med svovlstikkerne til

hinanden i forhold til Guds- og trosforhold

● Diskutere hvordan litteratur og kunst kan gøre tunge emner

som død, sygdom, angst og fattigdom nemmere at forholde

sig til i en debatterende skriveøvelse

● Læse endnu en kriminovelle og selv stille spørgsmål der kan

åbne teksten og formulere en fortolkningshypotese

● Analysere Charlotte Weitzes novelle ud fra klassens egne

analysespørgsmål med fokus på personbeskrivelse,

miljøbeskrivelse, tema og symbolik samt afdækning af

fortolkningshypoteser

● Arbejde analytisk og perspektiverende med DR’s podcastserie

“Equinox 1985” (samtlige 10 afsnit) med fokus på særtræk,

format, dramaturgi og fortælleforhold

● Perspektivere podcastserien “Equinox 1985” med

Netflixserien “Equinox” med fokus på ligheder og forskelle i

indhold og format

● Skrive anmeldelser af podcastserien og Netflixserien med

fokus på at argumentere med en personlig stemme (to

anmeldelser blev trykt og udgivet i skolebladet maj 2021)



Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/remediering/CL-øvelser/læreroplæg/skriftlige

refleksionsøvelser/skriftlig aflevering



Titel 7 Stemmer om og fra udsatte unge

Indhold Kernestof

● Henriette Karlsen: Ama'r halshug (2019) (uddrag) (22 ns)

● Morten Pape: Guds bedste børn (2018) (uddrag) (44 ns)

● Yahya Hassan: Barndom (2013) (1 ns)

● Naiha Khiljee: Oprør er også for pæne piger (2020) (video)

● DR: Ulven kommer (2020) (dramaserie)

● Martin Andersen Nexø: Idioten (1909) (7 ns)

● Henrik Pontoppidan: Ane-Mette (1887) (uddrag) (4 ns)

● Herman Bang: Den sidste balkjole (1887) (3 ns)

● Jakob Ejersbo: Nordkraft (2002) (uddrag) (2 ns)

● Ole Christian Madsen: Nordkraft (2005) (film)

● Thomas Korsgaard: Tyverier (2019) (138 ns) (værk:

novellesamling i forbindelse med fagpakke)

Supplerende stof

● Om socialrealisme i: Grundbog til medier i dansk, Systime

iBog (2021)

● Om socialrealisme fra indidansk.dk:

https://indidansk.dk/socialrealisme (senest besøgt d.

12/5-2021)

● Analysemodel til spillefilm og tv-serier fra: Håndbog til dansk

- litteratur, sprog og medier, Systime iBog (2021)

● Om Georg Brandes og det moderne gennembrud som

litteraturhistorisk periode forklaret i video:

https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE (senest

besøgt 12/5-2021)

● Om det moderne gennembrud og Henrik Pontoppidan i: Brug

litteraturhistorien, Systime iBog (2021)

● Om det folkelige gennembrud i: Litteraturens veje, Systime

iBog (2021)

● Om Martin Andersen Nexø i: Brug litteraturhistorien,

Systime iBog (2021)

● Lærernoter om Herman Bang og de stille eksistenser i

● Lærernoter om impressionisme i malerkunsten og som

litterær skrivestil

● Om impressionisme forklaret i video:

https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo&t=1s

https://indidansk.dk/socialrealisme
https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE
https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo&t=1s


(senest besøgt d. 12/5-2021)

● Om indre og ydre personbeskrivelse fra indidansk.dk:

https://indidansk.dk/personkarakteristik (senest besøgt d.

12/5-2021)

● Om miljøbeskrivelse fra indidansk.dk:

https://indidansk.dk/miljoebeskrivelse (senest besøgt d.

12/5-2021)

Omfang 60 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 300

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Undersøge hvordan forskellige tekster på tværs af genrer og

tidsperioder tematiserer emnet “Stemmer om og fra udsatte

unge”

● Undersøge hvordan tekster sætter problemer under debat

● Undersøge hvordan unge bruger deres stemme som opråb og

til at komme igennem med et budskab til samfundet

● Redegøre for socialrealisme som genre og genkende

socialrealistiske træk i tekster på tværs af genre og

litteraturhistoriske tidsperioder

● Redegøre for det moderne gennembrud som

litteraturhistorisk periode og genkende periodens

kritikpunkter i skønlitterære tekster

● Redegøre for det folkelige gennembrud som

litteraturhistorisk periode og genkende periodens

kritikpunkter i skønlitterære tekster

● Redegøre for impressionisme som skrivestil og genkende

skrivestilen i en tekst af Herman Bang

● Øve analyse og fortolkning af forskellige genrer, herunder

noveller og novellesamling, digte, spoken word digte,

romanuddrag, tv-serie og film

● Træne mundtlig udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed

gennem mundtlige fremlæggelser i forbindelse med

værklæsning

https://indidansk.dk/personkarakteristik
https://indidansk.dk/miljoebeskrivelse


Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/CL-øvelser/læreroplæg/skriftlige

refleksionsøvelser/skriftlige afleveringer/mundtlige fremlæggelser



Titel 8 Ud & se - på rejse i litteraturen

Indhold Kernestof

● Vi sidder bare her: Gennem Danmark (2014)

● Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station (1906) (3 ns)

● Adam Oehlenschläger: Morgenvandring (1805) (uddrag) (2

ns)

● Theis Ørntoft: Solar (2018) (uddrag) (8 ns)

● Steen Steensen Blicher: Præludium (1838) (2 ns)

● Ursula Andkjær Olsen: Vildvej (2005) (2 ns)

● Tom Kristensen: Det er Knud som er død (1933) (1 ns)

● The Minds of 99: Det Er Knud Som Er Død (2014)

● Puk Damsgård: Hvor solen græder - en fortælling fra Syrien

(2014) (uddrag) (2 ns)

● Dy Plambeck: Mikael (2014) (uddrag) (2 ns)

Supplerende stof

● Lærernoter om sproglige virkemidler med særligt fokus på

billedsprog: metafor, sammenligning, besjæling og

personifikation (2 ns)

● Om romantikken som litteraturhistorisk periode i: Brug

litteraturhistorien, Systime iBog (2021) (2,5 ns)

● Lærernoter om remediering

● Om fortællende journalistik og fiktion i: Perspektiver i dansk,

Dansklærerforeningens forlag (2018) (2 ns)

Omfang 22 lektioner af 50 min.

Skønsmæssigt sidetal: 100

Særlige

fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Læringsmål - eleverne kan:

● Arbejde med tekster i forskellige genrer og fra forskellige

tidsperioder med fokus på rejsen som motiv, tema og metafor

● Analysere digte med fokus på billedsprog: metafor,

sammenligning, besjæling og personifikation, ordklasser,

stemning, tema og udlængsel

● Lave komparative analyser af tekster i samme genrer og i



forskellige genrer og på tværs af tidsperioder i

litteraturhistorien

● Genkende romantikkens splittelse og harmoni hos Adam

Oehlenschläger, Theis Ørntoft og St. St. Blicher

● Redegøre for intertekstualitet og diskutere intertekstuelle

referencer mellem tekster

● Arbejde kreativt med remediering af forskellige tekster med

inspiration fra professionelle kunstnere

● Redegøre for fortællende journalistik og fiktion som genrer

● Diskutere forholdet mellem journalistik, herunder

fortællende journalistik, og fiktion

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/individuelt arbejde/pararbejde/gruppearbejde/

gruppefremlæggelser/CL-øvelser/læreroplæg/skriftlige

refleksionsøvelser/kreative øvelser/remediering/mundtlige

fremlæggelser


