
 

Side 1 af 20 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Bettina Bjerg Iversen (BI) 

Hold 1-2 q 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til litterære genrer 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Dokumentar 

Titel 4 AVISEN - informationsgenren 

Titel 5 AVISEN – opinionsgenren 

Titel 6 Romantik og romantisme 

Titel 7 Det moderne Gennembrud 

Titel 8 Det folkelige Gennembrud 

Titel 9 Hip hop 

Titel 

10 

Mundtlighed – retorik i taler 

Titel 

11 

Fortællende journalistik 

Titel 

12: 

Modernismens forskellige ansigter 

Titel 

13: 

SoMe – selvfremstilling i sociale medier 

Titel 

14: 

Covid-19 – værklæsning og opsamling/repetition 



 

Side 2 af 20 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til litterære genrer 

Indhold Daniel Dencik: Grand danois, 2016 (3 ns) 

Yahya Hassan: Barndom, 2013 (1 ns) 

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget, 1722 (Kanon, 1. værk) 

Jakob Ejersbo: Eksil, 2009 (2.værk) 

Folkevise: Germand Gladenssvend (2 ns) 

Folkevise: Ebbe Skammelsøn (2ns) 

Folkeeventyr: Kong Lindorm (4 ns) 

 
Psykologiens veje: "Hvad er identitet?", 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422 
Litteraturhistorien — på langs og på tværs: s.25-30(folkeviser), s.51- 
64(Oplysningstiden), s.184-187(romanen), s.203-209(novellen), 

s.219-223(Iyrik), s.239-246(drama) 

Litteraturens veje, s.46-48 

 

Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn – på Bornholm 

Mads og Monopolet 

Uddrag af Susanne Biers Brødre (2004) 

 

Nikolaj Arcel: En kongelig affære, 2012 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til faget dansk, introduktion til arbejdsformer, IT, padlets mm. Intro-

duktion af Holberg som værende en kanonforfatter og indblik i hvordan han stadig 

er yderst relevant i dag 

Skriftlighed – vigtigt at komme godt fra start og skabe fortrolighed med det skrift-

lige element. 

Læsestrategier 

Fokus på de 3 genrer: Epik, lyrik og dramatik 

Fakta- og fiktionskoder 

Introduktion til forskellige typer litteratur 

Introduktion til middelalderlitteratur og hvordan tematikkerne dengang stadig ses i 

dag. 

Faglige mål: At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i 

forskellige litterære genrer. 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation – herunder dets samspil med 

kultur og samfund 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, filmanalyse, lyrik- novelle og dramatikanaly-

setilgang, IT-baseret undervisning, CL-øvelser, introduktion til fælles noteskrivning 

og onenote 

 

Retur til forside 

 



 

Side 4 af 20 

 

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

 

Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Berit Riis Langdahl m.fl: Krydsfelt, s.190-214 (25 ns) 

Forskellige kommateringsopgaver 

Forskellige ordklasse-opgaver 

Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på sproget 

 

POP: Praktik- og Projektperiode 1: (Det professionsrettede værk) 

Eleverne arbejdede i POP-forløbet bl.a. med det professionsrettede værk, hvor de 

analyserede forskellige hjemmesider og uddannelsesinstitutioners hjemmesidetekst. 

Bl.a. http://bachelor.au.dk/bde/ 

http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-

assistent 

 

Omfang 

 

Ca 10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Større skriftlig robusthed, fokus på ordklassernes vigtighed, sætningsanalyse, 

kommatering 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hands-on – øvelser, øvelser, øvelser – i-bogstests og alm skriveøvelser. 

 

Retur til forside 

http://bachelor.au.dk/bde/
http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Dokumentar 

Indhold Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virke-

lighed’s.11-26, 64-66, 68-71 

Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl., Krydsfelt, s.286-289, 298-301 

Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed, 

s.115-125 

 

Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2013 

Mette Korsgaard: Bonnie og de 1000 mænd, 2015 

 

Janus Metz: Armadillo, Filmstriben, 2010 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011 

Christian Sønderby Jepsen: Naturens uorden, 2015 

(Medieværk, individuelt værk) 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleven skal kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk 

til både dokumentarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af 

fakta- og fiktionskoder. 

Udvikle elevens kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre ev-

nen til at analysere – og gennemskue det moderne mediebillede, 

herunder også de filmiske virkemidler og de dramaturgiske for-

løbsmodeller 

Kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster 

 

Filmiske virkemider 

Fakta og fiktionskoder. 

Dokumentartyper: Portrættet, sociologisk-, institutionel- og sags-

orienteret dokumentar.  

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlige øvelser, 

fremlæggelser, projektarbejde, dokumentaranalyse  

 

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

 

Titel 4 

 

AVISEN - informationsgenren 

Indhold Ryd forsiden Henning Olsson og Henrik Poulsen, Dansklærerfor-

eningens Forlag, 2 rev. Udg, 2. oplag, 2005 
s. 70 – 76: om nyhedsgenrer. (7ns) 
 
Statistik over aviser i Danmark (2 ns) 
 
Minervamodellen (1 ns) 
 
”De fem nyhedskriterier” i https://hbdansk.systime.dk/?id=c675 
(3ns) 
 
”Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik i 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217 
(1ns) 
 
Oliver Nyberg: ”Clickbait: Disse danske medier snyder dig til at 
klikke”, Videnskab.dk, feb 2016 (4 ns) 
 
Mie Bilberg: ”Metroxpress indfører fem sociale kriterier” in Me-
troXpress, 20.04.15. (1ns) 
 
Krydsfelt: s.290-293, s.348-354 (10 ns) 
 
Udvalgte avisartikler 
 
Villy Sørensen: Blot en drengestreg 

 

Omfang 

 

Ca 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Træning i at skrive og genkende en nyhedsartikel, bruge nyhedskri-

terierne i praksis, genkende nyhedsgenrerne, skrive reportage op-

bygget på den omvendte nyhedstrekant, kendskab til mediernes 

magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord, analyse af tekster i den 

informerende genre, kendskab til minervamodellen og de forskelli-

ge segmenter. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsfor-

mer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde/lyt og skriv 

 

Retur til forside 

 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

AVISEN - opinionsgenren 

Indhold Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale s. 71-86 – om argumentation og 

Toulmins argumentationsmodel (16 ns) 

Anna Maria Lassen: uddrag af Sprog i brug(i-bog), kap 5: Argumentation 

og retorik, 2012: https://sprogibrug.systime.dk/?id=p251 (33ns) 

Krydsfelt: S.290-292(4 ns) 

Forskellige ledere i Politiken og Berlingske Tidende (2 ns) 

Forskellige læserbreve i både tabloid- og omnibusaviserne.(2 ns) 

Margrethe Vestager: I nat var en særlig nat – om rømningen af Brorsons 

Kirke 2004. (1,5 ns) 

Ulla Dahlerup: Tale ved DF´s landsmøde 2003 – uddrag (2ns) 

 

Omfang 

 

Ca 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleven skal lære at genkende opinionsgenren fra informationsgenren  

Eleven skal kunne genkende og udlede argumentationen i en diskussion 

og sætte argumenterne ind i Toulmins model. 

Eleven skal kunne genkende de forskellige undergenrer indenfor opini-

onsgenren og fortælle deres kendetegn. 

Eleven skal skriftligt at kunne formulere sit eget læserbrev. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/matrixgrupper/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig 

fremstilling/individuelt arbejde/skriftligt arbejde/paneldebatter 

 

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

 

Titel 6 

 

Romantik og romantisme 

Indhold 1800-tallet vendt på vrangen kap 1 www.dr.dk/gymnasium 

Krydsord omkring romantik og romantisme 

 

Universalromantik: 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 in Falkenstjerne: Dansk 

litteratur bd.1, s. 255 (Kanon)(1 ns) 

Schack Staffeldt: Indvielsen, 1804 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd. 

1, s.284(½ ns) 

H.C. Andersen: Klokken, 1845 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.2, 

s. 44-47 (Kanon)(4 ns) 

N.F.S. Grundtvig: Den signede dag, 1826, (Kanon)(1 ns) 

N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, 1810 (½ ns) 

 

Perspektivering: Rytteriet: Dejlig er den penis blå 

Pocahontas: Vindens farver 

 

Nationalromantik: 

Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819 (1 ns) 

Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen Mast, 1779 (til perspek-

tivering)(1 ns) 

Juliane Marie Jessen: Danemark, Danemark, hellige Lyd! (1 ns) 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 1850 (Kanon)(1 ns) 

Shu-bi-dua: Se solen stiger op over bilkirkegården (til perspektivering)(½ 

ns) 

Isam B: I Danmark er jeg født, (moderne fortolkning), 2012 

http://mintman.dk/isam_b.html 

John Mogensen: Der er noget galt i Danmark (til perspektivering)(1 

ns) 

N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 (1 ns) 

 

Biedermeier: 

H.C. Andersen: Stoppenålen(1847) 

Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm(1848) 

Johan Krohn: Peters Jul(1870) 

 

Poetisk realisme: 

Steen Steensen Blicher: Sildig opvaagnen, 1828 (3. værk)(Kanon) 

 

Romantisme: 

Edgar Allan Poe: Den sorte kat, 1841 

Emil Aarestrup: Angst, 1838 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.1, 

s.421(1/4 ns) 

H.C. Andersen: Skyggen(1847). 

http://www.dr.dk/gymnasium
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Johannes Fibiger m.fl: Litteraturens Veje: - Om romantik og roman-

tisme og om dobbeltgængermotivet, 2007 

Om Das Unheimliche, www.freudselskabet.dk 

Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, 2005 s.42-57 (13 ns) 

Fra runer til grafitti: s.70-101(25 ns) 

 

Film: Black swan(2010) – om dobbeltgængermotivet – instrueret af 

Darren Aronofsky 

 

Omfang 

 

Ca 28 lektioner 

Særlige fokuspunkter Periodens kendetegn og livssyn. 

Skærpning af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning 

af prosa og lyrik samt perspektivering til nyere tekster 

Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller(Sildig 

Opvaagnen) 

Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger 

Dobbeltgængermotivet i litteratur 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, 

individuel læsning, fremlæggelse, dramatisk fremførelse af Guldhor-

nene – for at fornemme naturen omkring dem mens de opfører → 

bedre forståelse for tekstens ordlyd. 

Mundtlig fremlæggelse, (sam)arbejde i onenote, refleksioner og 

deling af gruppearbejde heri. 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.freudselskabet.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Det moderne Gennembrud 

Indhold Georg Brandes: Af: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhund-

redes Litteratur (1871), in Falkenstjerne 2 s.106-109 

Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød(1887) in Falkenstjerne 2 s.155-

159 (Kanon) 

Amalie Skram: Madam Höiers Leiefolk(1882) – kopi 

J.P. Jacobsen: To Verdener (1879) – kopi 

Herman Bang: Uddrag fra Impressionisme – en lille Replik(1890) – 

kopi(Kanon) 

Herman Bang: Foran Alteret (1880) in Litteratur bd. 3.(Kanon) 

 

Powerpoint om perioden 

 

Litteraturens veje: Om Det moderne Gennembrud - kopi 

Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, 2005, s.58-70 

Lars og Andreas Tonnesen: Litteraturens begreber, 2004, s.118-120 

 
Rather homemade: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus 
1800-tallet vendt på vrangen: 
Afsnit 6: https://www.youtube.com/watch?v=psQvUv3cmaM 
  
Afsnit 7: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704292150 
  
Afsnit 8: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030705062150 
 
Lykke-Peer, 2018, instruktør Bille August 

 

Omfang 

 

Ca. 26 lektioner 

Særlige fokuspunkter Periodens kendetegn, herunder Brandes ideer om litteraturens rolle 

i  

Samfundet 

Naturalisme 

Realisme 

Impressionisme 

Kendskab til de banebrydende tanker fra denne tid 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, matrixgrupper, mundtligt arbejde, skriftligt 

arbejde, gruppeoplæg, CL-øvelser 

Kryds og tværs-evaluering(formativ) 

Mundtligt oplæg for anden klasse – øvelse i at formulere sig og 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
https://www.youtube.com/watch?v=psQvUv3cmaM
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704292150
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030705062150
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bruge fagbegreber 

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

 

Titel 8 

 

Det folkelige Gennembrud 

Indhold ”En ny realisme” af Litteraturens veje 

”Jeppe Aakjær” af Litteraturens veje 

Jeppe Aakjær: Når Rugen skal ind (1906), Gyldendals Litteratur, bd.3 

Jeppe Aakjær: Tyendesang, (1909) 

Jeppe Aakjær: Himlens Dom (1909) 

Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren (1909) (Kanon) (4. værk) 

Film: Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren 

 

 

Wordsearch: http://www.discoveryeducation.com/free-
puzzlemaker/ 
Anne Dorthe Michelsen: Nu er det længe siden – en musikalsk nyfor-
tolkning af Når Rugen skal ind 

 

Omfang 

 

Ca. 14 lektioner 

Særlige fokuspunkter Lære noget om perioden, at kunne skelne perioden fra Det moder-

ne Gennembrud. 

Træne lyrikanalyse. 

At træne alternative indlærings- og udtryksformer 

Differentiere gruppearbejde 

Opnå højere taksonomi 

Værklæsning indenfor perioden 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, filmfremvisning, projektarbejdsform, gruppe-

arbejde, matrixgrupper, tegn og fortæl et digt, CL  

 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, tavleun-

dervisning, gruppearbejde, onenote-arbejde, individuelt arbejde, 

mundtlig fremlæggelse. 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 9 

 

Hip hop 

Indhold Jan Aasbjerg Petersen: Det´sprog til et beat (2010) s. 25-42, s.58-66 

 

Natalie Angier: ”Saft-suse-edder-hamre-sparke-mig: Hjerneforskere 

på fucking arbejde” in Politiken, 09.10.2005 

 

Tarek Omar: ”Rap er underklassens poesi” in Politiken, 16.02.2013 

 

Ataf Khawaja: ”Vi kæmper med ord” in Politiken, 16.02.2013 

 

Vino Russo: ”Rap er et talerør” in Politiken, 16.02.2013 

 

Debat: ”Du er fucking sexistisk, Niarn!”, Politiken, 13/11, 2004 

Debat: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne”, Politiken, 20/11, 2004 

Debat: ”Niarn levede et vildt liv og døde. I dag er Niels Roos 

ædru”, Politiken, 23/8, 2018 

Debat: ”Niarn var tæt på at dø. Sådan er han kommet videre”, BT, 

22/8, 2018 

 

Rap/hiphoptekster: 

Clemens: Lyriske 8mm 

L.O.C: Hvor er de henne? 

Per Vers: City of dreams 

Østkyst Hustlers: Han får for lidt 

Odense Assholes: Bøsser bløder lyserødt 

Jyder mæ´attituder: Fuldt ud 

Niarn: Antihelt 
L.Ron Harald: Mæ og mi kadet  
 
Dokumentar: Niarns død, 2017 (CFU) 
 
Film: Eminem: 8 mile, 2002 

 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner 

Særlige fokuspunkter Give eleverne større sprogforståelse. Lære dem strukturen i den 

musik/de tekster de selv lytter til. 

Øvning af analyseredskaber til sproglige spørgsmål 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, youtube, tavleoplæg, mundtlige oplæg, note-

skriving via fælles logbog, gruppearbejde, værklæsning 

 

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

 

Titel 10 

 

Mundtlighed 

Indhold Oplæg om taler, appelformer, Ciceros pentagram og andre retoriske 

virkemidler (powerpoint) 

 

”Tre mundtlige genrer”, fra Hagen: Formidling og etik, Systime 

”Retorikkens appelformer”, Berger og Jensen: Talerteknik, en håndbog i 

retorik, Rhetor, 2003. 

”Redskaber og faser i udarbejdelsen af mundtlige oplæg”, Hauer & 

Munk: Tal og skriv, Systime 

”Pentagrammet” fra Hagen: Sprog og tale, Systime, 2005 

 

Taler: 

Pia Kjærsgaards grundlovstale 2006, kilde: www.danskfolkeparti.dk 

Statsministerens tale til H.M. Dronningen ved gallataffel i anledning af 

40-års Regeringsjubilæum, d. 15/1 2012 

HKH kronprinsesse Marys tale til HKH kronprins Frederik ved gallataf-

fel i anledning af hans 50-års fødselsdag, 28/05, 2018 

Jens Stoltenberg: Tale i Oslo Domkirke 24.07.11 i forbindelse med min-

degudstjenesten for ofrene på Utøya 

Jan Gintberg: Tale til nationen 3 og 8 samt YouTube-klip af samme 

Christians tale i Thomas Vinterbergs Festen på skrift og som YouTube-

klip 

Egne elevfremførelser 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleven skal kunne skelne mellem forskellige mundtlige genrer, såsom 

lejlighedstaler, politiske taler, oplæg og fortælling. 

Eleven skal kunne genkende og bruge appelformerne i en tale. 

Eleven skal kunne planlægge og udføre et mundtligt oplæg. 

Eleven skal kunne benytte sig af Ciceros pentagram i en analyse af eller 

en forberedelse til en tale. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/matrixgrupper/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig 

fremstilling/individuelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.danskfolkeparti.dk/


 

Side 15 af 20 

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

 

Titel 11 

 

Fortællende journalistik 

Indhold Mikkel Hvid: ”Fiktion, fakta og fortælling” – uddrag af en artikel fra 
Danmarks Journalisthøjskoles hjemmeside, 2006 
 
Lisbeth Borker og Povl Erik Brøndgaard: Den bearbejdede virkelighed, s.63-
81 
 
”Gonzo – journalistikkens svar på sex, drugs and rock´n roll” – fra 
www.tambou.dk 
 
”På toppen af København”, Information, 03.11.1999 
 
Herman Bang Branden, 1884 (kanon) 
 
Johannes V. Jensen: ”Verdens-Udstillingens Ofre fra Social-Demokraten, 
25.04.1900(kanon) 
 
Poul Høi: ”Og hele månen blev som blod” fra Berlingske Tidende, 12.09.01 
 

Morten Sabroe: ”Manden der var et billede” fra Information, 10.04.92 

 

Puk Damsgaard: Uddrag fra Hvor solen græder – en fortælling fra Syrien(2014), 

s. 172-177, 186-191. 

 

Omfang 

 

Ca 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Træning i og kendskab til mediernes magt, kritisk stillingtagen til 

det skrevne ord, analyse af tekster indenfor fortællende journalistik. 

Genkendelse af feature, new journalism og gonzo. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde/artikelskrivning 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.tambou.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 12 

 

Modernismens forskellige ansigter 

Indhold ”Modernitet og modernisme” fra Litteraturens veje, Systime  
”Efterkrigsmodernisme” in Litteraturhistorien – på langs s.131-155  
”Hereticadigtning og eksistentialisme 1945-1955” in Krydsfelt, s.49-55  
 
Heretica og eksistentialisme:  
Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) (Kanon)  
Karen Blixen: De blå øjne (1960) (Kanon)  
 
Konfrontationsmodernisme og eksistentialisme:  
Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1960) (Kanon)  
Peter Seeberg: Hjulet(1962) (Kanon)  
 
80er-modernismen:  
”Michael Strunge” fra Litteraturens huse  
”Michael Strunge: ”Natmaskinen” fra Vi folder drømmens faner ud(1981)  

Interview med Strunge: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0rbXMV6zsI 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleverne gøres bevidst om den grundlæggende forskel på realisme og 
modernisme  
Særligt fokus på den tidlige danske modernisme og modernistiske 
strømninger fra efterkrigstiden og frem  
Der arbejdes med Stein Larsens inddeling af modernismen i 4 faser.  
Der arbejdes på at eleverne kan se en udvikling/strømning i det 
20.århundrede svingende mellem modernisme og realisme  

Ordklasseanalyse  

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, IT-baseret arbejde, 
logbogsarbejde, CL, formativ evaluering  

 

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

 

Titel 13 

 

SoMe – selvfremstilling i sociale medier 

Indhold Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ”Perspektiver i dansk”, Dansklærer-
foreningens forlag (2018) (s. 86 – 89, 94 – 95, 98 – 103) (10 sider)  
  
Hougaard, Tina Thode m.fl. “Sprog I sociale medier”, Dansklærerfor-
eningens forlag (2018) (s. 57 – 62) (5 sider)  
  
Eric, Casper: ”Jeg har en samtale” fra 7/11 (2014) (2 sider)  
  
Bjerre, Kasper: 2 digte fra ”Svovl” (2016) (2 sider)  
  
For analyse af sproghandlinger og undertekst samt eksempler på 
kommunikative tegn, især udeladelsesprikker, som omtales i ”sprog i 
de sociale medier” (7 sider)  

 

Herudover diverse blogs og hjemmesider – bl.a. Fie Laursens 

Min ærlighed, Jannik Rundholdt til Guldtuben 2017 og kampag-

nefilmen Uploaded 

 

Omfang 

 

11 moduler  

Særlige fokuspunkter Fokus for forløbet er at kende til og anvende følgende danskfaglige 
begreber:  

• Det retoriske pentagram  
• Frontstage, backstage og middle region  
• Face, facetrussel og facework  
• Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, fø-

lelses- og holdningsmæssige og handlingsregulerende)  
• Undertekst  
• Tegnsætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative 

tegn)  
• Frontstage, backstage, middle region, fa-

ce, facework, facetrussel, sproghandlinger (samtalestrukture-
rende, informerende, følelses- og holdningsmæssige og hand-
lingsregulerende), undertekst, syntaktiske 
tegn, kommunikative tegn.  

 

Væsentligste arbejdsformer Sproglige perspektiver:  
Her undersøges med en sproganalytisk tilgang et genremæssigt varie-
ret udvalg af teksttyper, herunder litterære tekster, medietekster, 
argumenterende tekster, taler og professionsspecifikke tekster.  

• sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
• retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituati-
onen, appelformer og argumentation  

Mediemæssige perspektiver:  
Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt vari-
eret udvalg af tekster, herunder nyhedsformidling, dokumentartek-
ster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale me-
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dier.   
Her arbejdes metodisk med:  

• kommunikationsanalyse   
• analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og 
historiske sammenhænge  
• produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhæn-
ge.  

 

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

 

Titel 14 

 

Covid-19 – værklæsning, repetition mm 

Indhold ”Caspar sætter ord på Corona-krisen”, 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-

coronakrisen-panikken-lukker-ned-

logikken?fbclid=IwAR3IHWYzJ_K_HYxRSeeYkf1yxk5jaEjATRjyY3WISH9kTYO-

f43cwgL07xs 

 

Caspar Eric: Dage med Covid-19 (digtsamling) (5.værk – digtsamling) 

 
Dronning Margrethe II’s tale fra d. 17. marts 2020. 
Videoen: http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-
til-befolkningen 
Teksten: http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-
befolkningen 
 
Peter Laugesen: ”Hyldest”, Information, 04.04.20 
 
Teater Republique: Coronamonologerne, 2020 
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/coronamonologerne/ 
 

Rokokoposten: https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-saadan-
reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/ 
og 
https://rokokoposten.dk/2020/04/05/brevkasse-hvordan-smitter-jeg-min-
nabo-med-corona/ 
  
Den korte weekendavis: Kærlighed i coronaens tid: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jiwv-twYm2w 
 
Lone Hørslev: Karantænedigt, 22.03.20 
 
Derudover har eleverne under nedlukningen selv skrevet Corona-dagbog, 
som de bedes inddrage i deres analyserende artikel 
 

 

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Nutidig litteratur – nutidig/samtidig digtning 

• Lyrikforståelse 

• Repetition med Coronatekster 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

En blanding af visuel undervisning og fremmøde. Jeg har grundet den 

specielle situation lavet undervisningens oplæg som om den var visuel(vi 

har stadig elever som er hjemme grundet familie mm), men så undervist 

i klassen(der er delt i to) 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken?fbclid=IwAR3IHWYzJ_K_HYxRSeeYkf1yxk5jaEjATRjyY3WISH9kTYO-f43cwgL07xs
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken?fbclid=IwAR3IHWYzJ_K_HYxRSeeYkf1yxk5jaEjATRjyY3WISH9kTYO-f43cwgL07xs
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken?fbclid=IwAR3IHWYzJ_K_HYxRSeeYkf1yxk5jaEjATRjyY3WISH9kTYO-f43cwgL07xs
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken?fbclid=IwAR3IHWYzJ_K_HYxRSeeYkf1yxk5jaEjATRjyY3WISH9kTYO-f43cwgL07xs
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-befolkningen
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-befolkningen
http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolkningen
http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolkningen
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/coronamonologerne/
https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-saadan-reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/
https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-saadan-reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/
https://rokokoposten.dk/2020/04/05/brevkasse-hvordan-smitter-jeg-min-nabo-med-corona/
https://rokokoposten.dk/2020/04/05/brevkasse-hvordan-smitter-jeg-min-nabo-med-corona/
https://www.youtube.com/watch?v=Jiwv-twYm2w
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