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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Fortællinger om syndefald 

Indhold Kernestof:  

- Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Fortællinger om syndefald, s. 17-20, 

62-85 fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærerforeningens forlag (2018).  

- Karen Blixen: Ringen, 1958 

- Knud Holst: Hed August 

- Lindormen(folkevise)  

- Anders Bodelsen: Drivhuset  

- Helle Helle: Sit eget system 

- Mark Twain: Adam-Evas dagbog  

- St. St. Blicher, Præsten i Vejlbye (værklæsning) 

 

Supplerende stof: 

William Rudbeck Lindhardt: Transit, 2018 (kortfilm): 

www.ekkofilm.dk/shortlist/film/transit/). 

Omfang 

 

15 moduler af 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- Grundlæggende litterær analyse: fortolkningshypotese, motiv, tema, for-

tæller, synsvinkel, person-og miljøkarakteristik, intertekstualitet og per-

spektivering 

- Værklæsning: læseteknikker  

- Skriftlighedsforløb 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/transit/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Kernestof: 

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

- Forskellige kommateringsopgaver 

- Forskellige ordklasse-opgaver m.m. 

- Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på sproget: 

https://styrpaasproget.systime.dk/ & hjemmesiden www.sproget.dk 

 

Supplerende stof: 

- Grammatik for dummies, del 1-5: https://rediger.sproget.dk/leg-og-

ler/grammatik-for-dummies 

- Restudys gennemgang af gældende kommateringsregler:  

https://restudy.dk/undervisning/dansk-tegnsaetning-stx/lektion/video-det-

danske-komma/ 

 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus for forløbet er at kende til og anvende: 

- Ordklasser (og semantik)  

- Sætningsanalyse (og syntaks)  

- Kommatering (og hel- og ledsætning samt evt. paratakse og hypotakse)  

- Karakterisere og vurdere sprogbrug ud fra grammatiske iagttagelser 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Hands-on øvelser, øvelser fra i-bogstests + hjemmesider og alm skriveøvelser. 

 

 

https://styrpaasproget.systime.dk/
http://www.sproget.dk/
https://rediger.sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies
https://rediger.sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies
https://restudy.dk/undervisning/dansk-tegnsaetning-stx/lektion/video-det-danske-komma/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-tegnsaetning-stx/lektion/video-det-danske-komma/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
 
Titel 3 

 

Selvfremstilling  

Indhold Kernestof: 

- Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Selvfremstilling på sociale medier’, 

kap. 4 fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærerforeningens forlag (2018).  

- Herunder litterære tekster af: 

o Casper Eric: Jeg har en samtale, 2014  

o Kasper Bjerre: Svovl (2 uddrag), 2016 

- Hougaard, Tina Thode m.fl. “Sprog I sociale medier”, Dansklærerfor-

eningens forlag (2018) (s. 57 – 62) 

 

Supplerende stof:  

Fie Laursen - Min Ærlighed 

 

Omfang 

 

Ca. 9 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunk-

ter 

Det retoriske pentagram  

Frontstage, backstage og middle region  

Face, facetrussel og facework  

Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, følelses- og hold-

ningsmæssige og handlingsregulerende) 

Undertekst  

Tegnsætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative tegn) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 4 

 

Dokumentar 

Indhold Kernestof:  

- Fakta- og fiktionskoder (Den iscenesatte virkelighed, i-bog, p126, 127, 

154 -157)   

- Definition, autenticitetsmarkører og etik (DOX, s. 16-26)  

- Dokumentargenrer: Sociologisk, portræt, institution, sagsorienteret 

(Krydsfelt, s. 298-300)  

- Fortælleformer: den poetiske, den interaktive, den observerende, den auto-

ritative (Krydsfelt, s. 300-301)  

- Filmiske virkemidler (Den iscenesatte virkelighed, i-bog, p161-174)  

- Iscenesættelse: TV!TV!TV! – den iscenesatte tv-virkelighed, afsnit 

24, DR ,2011  

- Testamentet (medieværk), Christian Sønderby Jepsen 2011  

- Børnene på psyk (afsnit 1), DR 2017 (cfu: 00:00-04:17)  

- De forbandede tegninger, Karsten Kjær 2007 (Sharepoint)   

- Rocket Brothers, Kasper Torsting 2003 (Sharepoint)  

- Fattige danske børn - Den usynlige arv, DR 2012 (cfu: 00:00-03:50)   

- Natlæger på Vesterbro, Lars Engels 1990 (Sharepoint)   

 

Supplerende stof: 

Blok på bistand, DR, 2014 

Omfang 

 

10 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

- Dokumentargenren og undergenrer; herunder den sociologiske dokumen-

tar, portrætdokumentaren, institutionsdokumentaren og den sagsorientere-

de dokumentar  

- Fakta- og fiktionskoder 

- Filmiske virkemidler; herunder billedudsnit, perspektiv, kamerabevægel-

se, lys og lyd, klipning.  

- Dramaturgi og dramaturgiske modeller  

- Fortælleformer; herunder autoritativ, poetisk, interaktiv, observerende 

Autenticitetsmarkører og etik  

- Iscenesættelse, troværdighed og autenticitet? 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 5 

 

Nyheder  

Indhold Kernestof:   

- Perspektiver i dansk s. 270 – 300 

- Carl Emil Arnfred m.fl. Flygtningepres åbner for ny kurs, Politiken 2015 

- Politiken mener: Nordens Ungarn, leder 2015 

- Christina Hagen: White girl blive medlem af forening (Fra White Girl 2, 

2017) 

- Gerdur Kristny Drapa (2017) Remediering og værklæsning 

 

Supplerende stof: 

- Ditte Maltha Mailund: Medina beskyldes for at udnytte flygtningesituati-

onen (b.dk 2016) 

 

Omfang 

 

Ca. 13 moduler af 90 minutters omfang 

Særlige fokus-

punkter 

Nyhedskredsløb, nyhedstrekanten, nyhedskriterier, Nyhedsgenrer (her-
under skelnen mellem informerende tekster og opinionstekster), fake 
news. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

Multimodal tekstproduktion  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 6 

 

Taler og argumentation  

Indhold Kernestof 

- Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: Perspektiver i dansk, Dansklærerfor-

eningen, 2018, kap.5, s. 115-119 & 121-124 & kap. 6, s. 145-155 

- Poul Nyrup Rasmussen: ”Tale ved SID’s kongres” (antologi Perspektiver i 

dansk) 
- Antoine Leiris: I får ikke mit had, 2016 (uddrag) fra antologien til Per-

spektiver i dansk  
- Greta Thunberg: ”Tale ved klimamarchen 2019” 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/  

- Leonardo DiCaprio: “Tale i FN: http://xn--rst-0na.dk/talearkiv/tale-i-fn-

om-klimaforandringer/ og antologien til Perspektiver i dansk 

 

Supplerende stof: 

- Georg W. Bush: Address to Nation on Terrorist Attacks, 9/11/2001 

- Nature is Speaking: https://www.conservation.org/nature-is-speaking  

Omfang 

 

Ca. 8 moduler af 90 minutters varighed 

Omfang ca. 10% pensum 

Særlige fokus-

punkter 

Ciceros pentagram, appelformer, ’den retoriske fisk’ stilistiske figurer (genta-

gelse, triade, anafor, allitteration osv.), Toulmin, appelformer, argumentati-

onsgreb/-kneb.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
http://røst.dk/talearkiv/tale-i-fn-om-klimaforandringer/
http://røst.dk/talearkiv/tale-i-fn-om-klimaforandringer/
https://www.youtube.com/watch?v=rGwxw4tUzlo
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

[Indsæt en overordnet titel for undervisningsforløbet] 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

[Indsæt en overordnet titel for undervisningsforløbet] 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


