
 

Side 1 af 17 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj, 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Tomas Billeskov Jansen og Søren Graae Rasmussen  

Hold 2x  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Folkeviser og folkeeventyr - IKKE opgivet til eksamen 

Titel 2 Analyse og fortolkning af noveller og romaner - IKKE opgivet til eksamen  

Titel 3 Sprogligt forløb (1. forløb om skriftlighed) - IKKE opgivet til eksamen 

Titel 4 Billedsprog - IKKE opgivet til eksamen  

Titel 5 Romantikken  

Titel 6 Medieanalyse: At analysere levende billeder  

Titel 7 Medieanalyse: Nyheder og dokumentar  

Titel 8 Selvfremstilling på sociale medier 

Titel 9 Det moderne gennembrud  

Titel 10 Argumenter for forandring  

Titel 11 Fortællende journalistik (2. forløb om skriftlighed) 

Titel 12 Modernisme og realisme  

Titel 13 Taler i en terrortid  

Titel 14 Hvid/Sort - et forløb om nyere litteratur - IKKE opgivet til eksamen  

 



 

Side 2 af 17 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Folkeviser og folkeeventyr  

Indhold Baggrundsstof 
”Litteraturens veje” (1996) af Johannes Fibiger og Gerd Lütken om folkeviser side 
38-46 
”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” (2012) af Tinne Serup Bertelsen og 
Barbara 
Kjær-Hansen om folkeviser side 25-28 
”Eventyranalyse.dk” (2005) af Jørn Ingemann Knudsen, Højers Forlag, om eventyr 
side 9-15 
 

 ”Kong Lindorm” 

 ”Germand Gladensvend” 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: ballade, opbygning, oprindelse, riddervise, tryllevise, stil, personer, 
handling, syrebadsteknik, mundtlighed, skæbne, overnaturlige væsner, overgang 
mellem barndom og voksenalder, det uforløste, runeslag, blodets bånd, familiefej-
de, dybdepsykologi, Villy Sørensen, omkvæd, genrekendetegn, episk, faste vendin-
ger, historiske viser, skæmteviser, folkeeventyr, oprindelsesåret er ukendt, forfatte-
ren er ukendt, det oprindelige eventyr er ukendt, særlige fortælleregler: der var en-
gang og de levede lykkeligt til deres dages ende, helt, skurk, 3 prøver, sproget er 
kollektivt, sproget er relativt enkelt, kunsteventyr, skriftlig fortælling, oprindelses-
året er kendt, forfatteren er kendt, afslører forbindelse til folkeeventyret, sproget er 
individuelt og relativt komplekst, aktantmodel 

 
Mål: 
At eleven får stilistiske begreber benyttet i praksis 
At eleven udvikler sin iagttagelsesevne 
At eleven kan skelne mellem en tryllevise og en riddervise 
At eleven kan analysere og fortolke en folkevise ud fra sproglige og indholdsmæs-
sige 
træk 
At eleven kan skelne mellem et folkeeventyr og et kunsteventyr 

At eleverne skal kunne karakterisere de typiske træk ved et folkeeventyr og et 

kunsteventyr  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde, øvelse i at holde et mundtligt oplæg for klas-
sen, summe-grupper, selvstændigt arbejde 

 



 

Side 3 af 17 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Analyse og fortolkning af noveller og romaner  

Indhold Baggrundsstof 
https://sites.google.com/site/danskfag/skriftlighed/begreber-i-skriftlig-dansk om 
karakteristik 
http://da.wikipedia.org/wiki/Ironi om ironi 
”Skriftlig dansk i HF på nettet” (2016), Systime, af Anders Østergaard om indled-
ningen i en digital stil 
”Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne” (2004) af Bodil Nørlem og Conni 
Paldam side 195-199 om analyse og fortolkning af noveller og romaner 
”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” (2012) af Barbara Kjær-Hansen og 
Tinne Serup Bertelsen side 184-187, 203-209, 219-223, 239-245 om analyse og 
fortolkning af romaner, noveller, lyrik og drama 
 

 ”Jeppe på bjerget” (1723) (værk 1) (kanon) af Ludvig Holberg 

 ”Sildig opvågnen” (1828) (værk 2) (kanon) af Steen Steensen Blicher 

 ”Angst” (1838) af Emil Aarestrup 

 ”Engelske socialister” (1871) af Holger Drachmann 

 ”Lønningsdag” (1900) (kanon) af Martin Andersen Nexø 

 ”Regnmåleren” (1943) af Ole Sarvig 

 ”Agerhønen” fra ”Agerhønen” (1947) (kanon) af Martin A. Hansen 

 ”Smil” fra ”Den indre bowlerhat” (1964) af Benny Andersen 

 ”Og til sidst” fra ”Direkte” (1984) af Marianne Larsen 

 ”Ond i sulet” fra ”Vandmærket” (1993) af Naja Marie Aidt 

 ”Doppler” af Erlend Loe (2004) (værk 3) 

 ”Spejlbilleder” fra ”Mellem træerne” (2011) af Gyroir Eliasson 

 ”BARNDOM” (2013) af Yahia Hassan 

 ”Grand Danois” fra ”Grand Danois” (2016) af Daniel Dencik 
 
Supplerende materiale 

” Øgendahl og de store forfattere: Tove Ditlevsen”, 16. maj 2018, DR 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: karakteristik, ironi, indledning, præsentation, fortæller, komposition, 
miljø, personkarakteristik, vurdering, holdning, perspektivering, roman, episk, 
længere tidsforløb, kompliceret handlingsforløb, flere personer, type roman, frem-
stillingsformer, beskrivelse, beretning, scenisk, panoramisk, tale, tanke, fortalt tid, 
handling, tema, litteraturhistorisk perspektivering, novelle, kortere episk tekst, kort 
tidsforløb, enkelt handlingsforløb, få personer, den klassiske novelle, stok i en 
myretue, Goethe, den moderne novelle, lyrik, virkemidler, kortere, koncentreret 
tekst, stemninger og følelser i et øjeblik, lyrisk digt, grafisk opsætning i vers og 
strofer, rytme og rim, billedsprog, ordvalg, syntaks, tegnsætning, brugslyrik, central-
lyrik, bunden og ubunden form, drama, opførelse på en scene på et teater, replikker 
og regibemærkninger, inddelt i scener og akter, multimedie med personer, 
bevægelse, lyd og lys, 5 akter, dramaturgisk model for det klassiske drama, dramaet 

i oplysningstiden, karakterkomedier, det borgerlige drama 



 

Side 4 af 17 

 
Mål: 
At eleven får et indgående kendskab til forskellige begreber med hensyn til analyse 
og fortolkning af novelle, roman, lyrik og drama 
At eleven kan karakterisere en tekst ud fra forskellige kriterier. 

At eleven kan gennemføre en danskfaglig diskussion. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg, summe-grupper, selvstændigt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 5 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Sprogligt forløb (1.forløb om skriftlighed)   

Indhold Olga.ravn.blogspot.dk/2013/05/at-gre/rdt-rd-grammatik.html onsdag den 8. maj 
2013 – ”At gøre rødt/rød grammatik” 
”Kompendium i grammatik” ved Birgitte Eriksen ud fra ”Krydsfelt” (2011) af 
Berit 
Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist 190-214 
Den store bage-substantivdyst – Ordklasser – opgave 
”Begreb om dansk – I-bog” i kapitlet ”Grammatikkens dele – sætningens 
led” (2018), Systime, om adverbialer og leddenes rækkefølge 
”Tilgiv at jeg ser dine knogler før kødet” fra ”Det skabtes vaklen” (1996) af Søren 

Ulrik Thomsen 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: grammatik, ordklasser, verber, substantiver, adjektiver, pronomi-
ner, artikler, præpositioner, adverbier, konjunktioner, talord, udråbsord, tid, måde, 
form, tal, køn, morfem, afledning, bindebogstaver, bøjningsendelse, uregelmæssig 
bøjning, aktive og passive sætninger, passiv for at skabe et bestemt fokus, passiv 
for at skjule subjektet, passiv for at skabe en formel stil, sætningens bestanddele, 
verballed, subjekt, objekt, indirekte objekt, prædikat, adverbialled, konjunktional, 

transitive og intransitive verber, hoved- og ledsætninger, komma, 8 kommaregler 

 
Mål: 
At eleven får en basal grammatisk viden 
At eleven opøver (skrift)sproglig bevidsthed 
At eleven kan anvende relevant sproglig teori på tekster 

At eleven kan udtrykke ovennævnte kundskaber skriftligt såvel som mundtligt 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg, klasseundervisning, gruppeoplæg, summe-grupper 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 6 af 17 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Billedsprog  

Indhold ”Textanalyse.dk” (2005) af Jørn Ingemann Knudsen side 105-109 om bil-
ledsprog 
”Krydsfelt – grundbog i dansk” (2011) af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen 
og Pia 
Quist side 132-133 om billedsprog 
”Tekstanalyse og litterær metode” (2010) af Thomas Thurah side 112-117 
om billedsprog 

35 øvelser omkring billedsprog (eget materiale) 

 

Omfang 

 

Ca. 4 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kernebegreber: metafor, sammenligning, metonymi, besjæling, personifi-
kation, symbol 
 
Mål: 
At eleven får sproglig bevidsthed 
At eleven kan skelne mellem forskellige former for billedsprog 
At eleven får genrebevidsthed 
At eleven opøver evne til at læse og forstå lyrik 

At eleven får kompetence til at analysere og fortolke et digt 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Selvstændigt arbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, oplæg 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 7 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Romantikken  

Indhold Baggrundsstof 
”Litteraturens veje” (2012), Systime, af Johannes Fibiger og Gerd Lütken side 146- 
156 om romantikken 
”Litteraturhistorien – på langs og på tværs” (2013), Systime, af Barbara Kjær-
Hansen 
og Tinne Serup Bertelsen side 78-80, 84-88 om biedermeier, poetisk realisme og 
romantisme 
 

 ”Guldhornene” fra ”Digte” (kanon) (1803) af Adam Oehlenschläger 

 ”Indvielsen” og ”Platonisme” fra ”Digte” (1804) af A. W. Schack von Staf-
feldt 

 ”Nordexpeditionen” (1838) af Emil Aarestrup 

 ”Skyggen” (1847) (kanon) af H. C. Andersen 

 ”Danmarks trøst” af N.F.S Grundtvig (kanon) (1820) 
 
Supplerende materiale 
”Øgendahl og de store forfattere: H. C. Andersen”, 9. maj 2018, DR 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Adam Oehlenschläger, Heinrich Steffens, censur, englandskrigene i 
1801-1814, tabet af Norge i 1814, statsbankerot i 1813, typiske romantiske malerier, 
monisme, organismetanken, panteisme, ånd = Gud = bevidsthed, emner i den ro-
mantiske litteratur, idealisme, det romantiske historiesyn, den romantiske guldalder, 
Ny-platonisme, dualisme, fænomenernes verden, ideernes verden, Platons hulelig-
nelse, faldet, Eros, tabet, nuet, genkendelse, kunst, videnskab, forskning, poesi, 
følelser, naturen, biedermeier, poetisk realisme, romantisme, det interessante, Søren 
A. Kierkegaard, spidsborgeren, æstetikeren, etikeren, det religiøse menneske, skri-
vestil, 

sprog, fortæller  

 
Mål: 
At eleven får kendskab til repræsentative og klassiske tekster fra perioden 
At eleven udvikler sin evne til at forstå og skelne mellem forskellige typer romanti-
ske tekster 
At eleven får et kendskab til periodens verdensbillede og livssyn 

At eleven kan udtrykke ovennævnte kundskaber skriftligt såvel som mundtligt 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Summe-grupper, klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 



 

Side 8 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Medieanalyse: At analysere levende billeder   

Indhold Baggrundsstof: 
”Den iscenesatte virkelighed – fra nyheder til reality – I-bog” (2018), Systime, af 
Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe siderne med følgende overskrifter: Vir-
keligheden i medierne, Er det fup eller fakta at tale om fakta og fiktion, Mere om 
fiktion, Mere om fakta, Den virkelige virkelighed – metafor og metonymi, Fakta og 
fiktion – grænserne udviskes, At analysere levende billeder, Virkemidler i levende 
billeder, Træning i næranalyse, Udtryk: Filmiske virkemidler – det enkelte billede, 
Udtryk: Filmiske virkemidler – forløbet, Når koderne blandes 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: fakta, bundet af virkeligheden, objektiv, information, fiktion, frit 
forhold til virkeligheden, subjektiv, underholdning, identifikation, tilbageholdelse af 
viden, metafor, metonymi, udtryk, form, indhold, budskab, fakta-koder, fiktions-
koder, billedudsnit, supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær, perspektiv, 
normal-, fugle- og frøperspektiv, billedkomposition, luft i blik-, tale- og bevægelses-
retningen, kælkede linjer, dobbelteksponering, forgrund, mellemgrund, baggrund, 
kamerabevægelser, bevægelse om egen akse, panorering, tilt, egentlig bevægelse af 
kameraet, travelling, kran, steady-cam, håndholdt kamera, point of view, lys, high-
key, belysning, low-key belysning, scenografi, klipning, klip på lyd, kontinuitetsklip-
ning, montageklipning, etablerende og provokerende, parallelklipning, dækbilleder, 
krydsklipning, det rene klip, overtoning, wipe, fade op eller ned til sort/hvid/farve, 
perlekædemodellen, den omvendte nyhedstrekant, berettermodellen, lyd, asynkron 

og synkron lyd, dokudrama, dramadok/mockumentary 

 
Mål: 
At eleven får kendskab til de vigtigste begreber i medieanalysen 
At eleven kan anvende en bred vifte af forskellige mediefaglige begreber på konkre-
te udsendelser 

At eleven kan formidle sin mediefaglige analyse mundtligt såvel som skriftligt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg, gruppearbejde, klasseundervisning, summe-grupper, selvstændigt arbej-
de 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Side 9 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 7 

 

Medieanalyse: Nyheder og dokumentar  

Indhold Baggrundsstof 
”Den iscenesatte virkelighed – fra nyheder til reality – I-bog” (2018), Systime, af 
Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe siderne med følgende overskrifter: 
Nyheder, Når nyheder deles, Indhold, Form og udtryk, Fakta- og fiktionskoder i 
nyhedsformidlingen, Samlet analyse af et nyhedsindslag, Dokumentar, Dokumen-
tarens grundtyper, Observerende dokumentar, Dybdeborende dokumentar 
 

 ”De nye lejere” (1996) af Anders Thomas Jensen 

 ”Prostitutionens bagmænd” (2008), DR1 (2008) af Christian Andersen + 
”Testamentet” af Christian Sønderby Jepsen (2011) (værk 4, medieværk)  

 ”Lovefield” (2008) af Mathieu Ratthe 

 ”Gintberg på kanten – Bogense”(uddrag) af Jan Gintberg den 20. novem-
ber (2011) 

 

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: fra monopol til mangfoldighed, forbrugere af nyhedsformidling, 
formidlere af nyheder, monopolbrud, afsenderorienteret nyhedsformidling til en 
modtagerorienteret nyhedsformidling, dele eller samle, roller i kommunikationen: 
afsender, meddelelse, modtager, nyhedskriterier, aktualitet, væsentlighed, identifi-
kation, konflikt, sensation, kildetyper, partskilder, ekspertkilder, erfaringskilder, 
dagsordensættende funktion, breaking news, stofområder, vinkling, ankermand, 
perlekædemodellen, fortællerhierarki, dokumentar, den observerende dokumentar, 
kendetegn, den dybdeborende dokumentar, kendetegn, reality, reality-serie, 
reality-magasin, reality-show/gameshow, kendetegn, vinkling, kilder, appelformer, 
logos, patos, etos 

 
Mål: 
At eleven får kendskab til de vigtigste begreber i medieanalysen 
At eleven kan foretage en mediefaglig analyse 
At eleven kan skelne mellem den observerende og den dybdeborende dokumentar 
At eleven får viden om tv-nyheder 

At eleven kan formidle sin mediefaglige analyse mundtligt såvel som skriftligt 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, klassegennemgang, oplæg, summe-grupper 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Side 10 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 8 

 

Selvfremstilling på sociale medier  

Indhold Fra grundbogen Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.86-111 

 

 Caspar Eric: ”Jeg har en samtale” (uddrag af 7/11) 

 Kasper Bjerre: ”Svovl”  

 Anonym: ”Den lyserøde elefants guide til de sociale medier”  

 Amalie Haun: ”I år fik mit gymnasium en onlinekalender med kønne piger 

og sjofle kommentarer” 

 Fie Laursen ”Min ærlighed” (Youtube) 

 Medierådet for børn og unge: ”Uploaded” 

https://www.youtube.com/watch?v=eGl0-v7Wmms   

 Line Hoeck: ”Skam dig, Emma” (dokumentarfilm, 2015)  

 

Supplerende materiale: 
Uddrag af Skam (afsnit 3-4 i 3.sæson)  

DR2 deadline om ”Hævnporno”: https://www.youtube.com/watch?v=Eci4d-

sOU8U   

Selvvalgte Youtube-videoer til analyse af personlig branding 

Martinus Rørbye ”Bjerglandskab med vandrer” (tegning, 1834) 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige fokuspunkter og begreber: Personlig branding, frontstage, backstage, middle 

region, face, facetrussel, facework, optoning, nedtoning og konflikttrappen, sprog-

handlinger (samtalestrukturerende sproghandling, informerende sproghandling, 

følelses- og holdningsudtrykkende sproghandling, handlingsregulerende sproghand-

ling), den indirekte sproghandling/undertekst 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser, selvstændigt arbejde samt projektarbejdsform  

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eGl0-v7Wmms
https://www.youtube.com/watch?v=Eci4d-sOU8U
https://www.youtube.com/watch?v=Eci4d-sOU8U


 

Side 11 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 9 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Baggrundslitteratur  

Fra I-bogen Litteraturhistorien på langs og på tværs:  
”Køn, klasse og kirke” https://litthist.systime.dk/index.php?id=142  
”Det moderne gennembruds samfund” 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=138)  

”Skrivestil og sprog” https://litthist.systime.dk/index.php?id=140)  

”Livssyn og syn på litteraturen” https://litthist.systime.dk/index.php?id=139)  

 

Fra I-bogen Brug litteraturhistorien: 

”Da Danmark blev moderne” (https://bl.systime.dk/index.php?id=197  

”At skrive naturvidenskabeligt” (https://bl.systime.dk/index.php?id=196 +  

”Litteraturens moderne gennembrud” (https://bl.systime.dk/index.php?id=195  

”Retninger i det moderne gennembrud” https://bl.systime.dk/index.php?id=193  

”Mande- og kvinderoller til debat” https://bl.systime.dk/index.php?id=192&L=0  

”Impressionismen og Herman Bang” https://bl.systime.dk/index.php?id=186  
 

+ Udleveret oversigt over de litterære retninger i Det moderne gennembrud  

 H.C. Andersen: ”En digters sidste sang” (1844) 

 J.P. Jacobsen: ”Så standsed” (1884)  

 Henrik Pontoppidan: Uddrag af ”Lykke-Per” (kanon) 

 Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette”  

 J.P. Jacobsen: ”Uddrag af Fru Marie Grubbe”   

 Henrik Ibsen: Uddrag af ”Gengangere” (drama)  

 Herman Bang: ”Pernille” (kanon)  

 Herman Bang: ”Ved vejen” (roman, værk 5) 

 

Supplerende materiale: 
Erik Henningsen ”Barnemordet” (maleri, 1886) 

Video om periodens litteratur og livssyn: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus  

Bille August: ”Lykke-Per” (Film)  

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

(Kritisk) realisme, naturalisme, impressionisme (herunder den sceniske fremstilling 

og den stille eksistens som karakter), arv og miljø, at sætte problemer under debat; 

køn, klasse og kirke, social indignation 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=142
https://litthist.systime.dk/index.php?id=138
https://litthist.systime.dk/index.php?id=138
https://litthist.systime.dk/index.php?id=140
https://litthist.systime.dk/index.php?id=140
https://litthist.systime.dk/index.php?id=139
https://litthist.systime.dk/index.php?id=139
https://bl.systime.dk/index.php?id=197
https://bl.systime.dk/index.php?id=197
https://bl.systime.dk/index.php?id=196
https://bl.systime.dk/index.php?id=196
https://bl.systime.dk/index.php?id=195
https://bl.systime.dk/index.php?id=195
https://bl.systime.dk/index.php?id=193
https://bl.systime.dk/index.php?id=192&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=186
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus


 

Side 12 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 10 

 

Argumenter for forandring 

Indhold Fra grundbogen Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.142-171 - 

et forløb med fokus på analyse og fortolkning af kommunikation og argumentation 

i forbindelse med den globale klimakrise. 

 

 Desholm, Garn og Woolhead: ”Planeten står ved en skillevej”  

 Thorkild Bjørnvig: ”Skovene” 

 Leonardo Dicaprio: ”Tale i FN” 

 Conservation International klimavideoer: ”Nature is speaking” (Harrison 

Ford is the Ocean, Kevin Spacey is the Rainforest, Penélope Cruz is the Water)   

 Fischer Stevens og Martin Scorsese: “Before the flood” (dokumentarfilm, 

2016) 

  

Supplerende materiale: 

Hieronymus Bosch: ”Lysternes have” (maleri, ca. 1510) 

Som en del af forløbet har eleverne lavet deres egen klima kampagnefilm   

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige fokuspunkter og begreber: Grundlæggende argumentationsteori (pointe - 

begrundelse - grundantagelse), appelformerne (etos, logos og patos), typiske argu-

mentationsgreb (ekspertargument, autoritetsargument, erfaringsargument, eksem-

pel, gendrivelse, generalisering, ordvalgsargument, naturlighedsargument, glideba-

neargument, skræmmeargument, ad hominem-argument, stråmandsargument), 

kampagne, multimodalitet samt vurdering af argumentationens effekt på modtage-

ren med begreberne hæderlighed og vægt   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Side 13 af 17 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 11 

 

Fortællende journalistik (2. forløb om skriftlighed)  

Indhold Baggrundsmateriale fra Den journalistiske fortælling (Boy Skjold, Søren, 2015), ud-

leveret i lærerproduceret PowerPoint + pdf om genrens historie. 

 

 Hanne Mølby Henriksen: ”Bruderov” (Weekendavisen, 2005) 

 Puk Damsgaard: Uddrag af ”Hvor solen græder. En fortælling fra Syri-

en” (2014)  

 Herman Bang: ”Fra lighuset” https://foljeton.dk/43907/fra-lighuset 

 Line Holm Nielsen: ”Fire sekunder” (Berlingske Tidenden, 2003) 

 

Supplerende materiale 

Eleverne har som en del af forløbet skrevet deres egne reportager og trænet 

skriftlig fremstilling 

Peter Øvig Knudsen: Uddrag af ”Blekingegadebanden” (2007) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Mål: 

At gøre kort rede for den journalistiske fortællings genretræk  

Viden om genrens historie 

At kunne identificere og analysere den journalistiske fortællings brug af litterære 

virkemidler/fiktionskoder  

At vurdere og diskutere journalistens rolle i den journalistiske fortælling 

At blive bedre til at skrive varieret og fængende 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://foljeton.dk/43907/fra-lighuset
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 12 

 

Modernisme og realisme  

Indhold Baggrundslitteratur  

Fra I-bogen Litteraturhistorien på langs og på tværs:  
”1890-2000 - modernisme og realisme” 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126   
 

Fra I-bogen Brug litteraturhistorien: 

”Tom Kristensen: Fantasi om kunstnerisk revolution” 

https://bl.systime.dk/index.php?id=212&L=0   

”Harald Herdal: Opfordring til social revolution” 

https://bl.systime.dk/index.php?id=210&L=0   
”Karen Blixen: At bære sin skæbne med stolthed”  

https://bl.systime.dk/index.php?id=221  

”Klaus Rifbjerg: Konfrontation, forbrug og fremmedgørelse” 

https://bl.systime.dk/index.php?id=232  

”Vita Andersen og længslen efter tryghed” https://bl.systime.dk/index.php?id=240  

”Michael Strunge og drømme om fremtiden” 

https://bl.systime.dk/index.php?id=238&L=0  

 

+ Udleveret PowerPoint med gennemgang af de centrale kendetegn for periodens 

tilværelsestolkning og skrivestile (herunder det centrale skel mellem realistiske og 

modernistiske fremstillingsformer)  

 

 Rudolf Broby Johansen: ”Bordelpige dræber ufødt” 

 Charles Baudelaire: ”Berus jer!”  

 Johannes V. Jensen: ”På Memphis station” (kanon) 

 Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (kanon) 

 Harald Herdal: ”Før jul” 

 Alain Resnais: ”Nat og tåge” (dokumentarfilm, 1956)  

 Paul Celan: ”Dødsfuga”  

 Karen Blixen: Uddrag af ”Babettes gæstebud” (kanon) 

 Peter Seeberg: ”Patienten” (kanon) 

 Klaus Rifbjerg: ”Det blev os pålagt (kanon) 

 Vita Andersen: ”Arkitektens specialitet”  

 Michael Strunge: ”Det kommende” 

 

Supplerende materiale: 

https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen  

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

https://da.wikipedia.org/wiki/Freuds_personlighedsmodel   

 

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=126
https://bl.systime.dk/index.php?id=212&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=210&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=221
https://bl.systime.dk/index.php?id=232
https://bl.systime.dk/index.php?id=240
https://bl.systime.dk/index.php?id=238&L=0
https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen
https://www.dr.dk/skole/dansk/karen-blixen
https://da.wikipedia.org/wiki/Freuds_personlighedsmodel
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Tidlig modernisme (1890-1945; symbolisme og ekspressionisme), folkelig realisme 

og socialrealisme (1900-1945; problemdebatterende og kritisk realisme), efterkrigs-

modernisme (1945-1960; eksistentialismen og dens tematisering valg, frihed, ansvar, 

angst, skyld og skæbne), 60’er konfrontationsmodernisme og den splittede form, 

70’er realisme (knækprosa, bekendelseslitteratur og politisk realisme), 80’er storby-

modernisme (opgør med den politiske realisme og fokus på individets splittelse, 

kroppen og storbyen med sortromantiske og ekspressionistiske træk)   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 13 

 

Taler i en terrortid 

Indhold Fra grundbogen Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.112-141 - 

et forløb med fokus på analyse og fortolkning af taler i forbindelse med terror. 

 

 Poul Nyrup Rasmussen: ”Tale ved SID’s kongres” (2001)  

 Antoine Leiris: ”I får ikke mit had” (2016) 

 Helle Thorning-Schmidt: ”Tale ved mindehøjtidelighed på Østerbro” 

(2015) 

 Lars Løkke Rasmussen: ”Tale ved mindegudstjenesten i Vor Frue Kirke” 

(2011)  

 Karl Ove Knausgård: ”Mit fædreland” (2011)   

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige fokuspunkter og begreber: Talegenrer (informerende tale, lejlighedstale 

samt den politiske tale), talens komposition, appelformerne (etos, logos og patos), 

stilistiske figurer; antitese, triade, allitteration, assonans. Billedskabende sprog (sce-

nisk fremstilling, beskrivende adjektiver, konkrete substantiver og dynamiske ver-

ber), billedsprog (sammenligning, metafor, metonymi, besjæling, symbol og perso-

nifikation), diskursanalyse; nodalpunkt, flydende betegner, ækvivalenskæde, anta-

gonisme og differenskæde  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 14 

 

Hvid/Sort - et forløb om nyere litteratur (samt repetition)  

Indhold Baggrundsstof fra Fuck normen - et tema i ny litteratur (Helle Juhl Hansen, 2016): s.12-

25. Forløbet fokuserer på den sproglige analyse af nyere lyrik, der tematiserer nor-

mer og normbrud i forhold til køn, race, etc. i det senmoderne samfund. Forløbet 

har endvidere fungeret som opsamling i forhold til den sproglige analyse især.  

 

- Julie Steen-Knudsen: digt fra ”Atlanterhavet vokser” (2013) 

- Athena Farrokhzad: prolog til ”Vitsvit” (2013) 

- Christina Hagen: ”White girl” (2012) (digtsamling, værk 6)  

 

 

Supplerende materiale 

Uddrag af H.C. Andersens ”Fædrelandssang”  

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Indføring i den nyere litteraturs tematikker og former, herunder særligt fokus på 

den lyriske genre. Repetition af den sproglige analyse af fiktion- samt sagprosatek-

ster, begreber til normkritik i forhold race især: internaliseret racisme, negativt 

selvbillede samt hvidhedens hegemoni.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppearbejde, fremlæg-
gelser og selvstændigt arbejde  

 

Retur til forside 

 


