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Undervisningsbeskrivelse   

  

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser   

  

Termin  maj-juni 21/22 

Institution  Herning HF og VUC  

Uddannelse  Hf-enkeltfag   

Fag og niveau  Dansk A  

Lærer(e)  Annette Kjærulff Davidsen  

Hold  21daa01 

  

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

  

Titel 1  Introduktion til litterære genrer  

Titel 2  Skriftlighed og kommunikation  

Titel 3  Argumentation og retorik  

Titel 4  Eksempler på dokumentarisme i krig   

Titel 5  Faktagenrer i medieverden (Nyheder) 

Titel 6  Lyrikkens sprog 

Titel 7  Natursyn i litteraturhistorien  

Titel 8  Kvinderne og det moderne gennembrud 

Titel 9  Selvfremstilling på sociale medier  

Titel  

10  

Realisme og modernisme 

Titel 
11  

Kortfilm 

Titel  

12  

Eksperimenterende realismer og reality TV efter 2000 

 

  

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 

forløb)  
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Titel 1 
 
Indhold  

Forløb 1 Litterære genrer 

 

 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof  

 Holdet har anvendt www.ordnet.dk 

 

Forløb 1. -  Introduktion til litterære genrer  
 
 "Som man kender hinanden",  Naja Marie Aidt, 1996, 2 s  
  
Tid og miljø under følgende link: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478 Tid og miljø 1 s.  4 s.  

 "Drivhuset” , Anders Bodelsen, 1965, 9000  5 s.  
Nattens Dronning”m Tove Ditlevsen,4 ns  
  
Fortæller:  
https://hbdansk.systime.dk/?id=c487 6,3 s.   
  
   
Kanariefuglens begravelse – Klaus Rifbjerg, 1963 
 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166 Eventyr 1 s.  
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1169 Oversigt: Forskelle mellem folke-og 
kunsteventyr 1 s.  

Folkeeventyret Kong Lindorm 4 s.   

 
  
Folkevisen Hr. Ebbes døtre på klassen.  1 s  
Screencast https://www.youtube.com/watch?v=ODph28I8de4 , hvor folkevisen 
Hr. Ebbes døtre bliver forklaret. (04:42) 1,5 s. 
http://www.ellingelyng.dk/Ridder%20Ebbes%20%20doetre..htm Om Højby kirke i 
Odsherred. 4 s. Supplerende stof  

 

https://bl.systime.dk/?id=p164 (Hvorfor drikker Jeppe). Det handler om Holbergs 
komedie, Jeppe på bjerget, og der er også små uddrag fra selve komedien 
 
Skriftlig opgave: Ægløsning af Peder Frederik Jensen, fra Banedanmark, 2014 
 

De tre hovedgenrer inden for litteratur (Epik, 
lyrik,drama)   
 
Begrebsliste:  
Dokument5.docx 
 

 

http://www.ordnet.dk/
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/?id=c487
https://hbdansk.systime.dk/?id=c487
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1169
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1169
https://www.youtube.com/watch?v=ODph28I8de4
https://www.youtube.com/watch?v=ODph28I8de4
https://www.youtube.com/watch?v=ODph28I8de4
http://www.ellingelyng.dk/Ridder%20Ebbes%20%20doetre..htm
http://www.ellingelyng.dk/Ridder%20Ebbes%20%20doetre..htm
https://bl.systime.dk/?id=p164
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EXxJGVPh2ndHm2ivtyvKGGkBJYylu5QtvYcx3uwtyn2yew?e=59mK7M
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 46 s.   

  

  

  

  

Omfang  

  

Anvendt uddannelsestid  

Pensum: 46 ns   

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

  

Forløbet har præsenteret kursisterne  for tekster inden for de tre hovedgenrer – 

epik, lyrik og drama  

Forløbets formål har således været  at kursisten skal præsenteres for forskellige 

litterære tekster,  der tilhører forskellige genrer. Der er såvel ny som gamle 

tekster , hvor  temaet er identitet. Hermed skal forstås, at det handler om 

overgangen mellem barn og voksen.  

En enkelt tekst, Jeppe på Bjerget handler dog om andet, nemlig socialidentitet.  

Følgende genrer er repræsenteret: Novelle, digt, eventyr, folkevise, folkeeventyr 

og drama.  

Desuden er der gennemgået  følgende tekstanalysebegreber: 

Personkarakteristik, tid, sted, fortæller, samt fagbegreber, der er relevante for 

eventyr, folkeviser , lyrik og drama.  

  

  

 I løbet af forløbet er kursisterne blevet screenet og er blevet præsenteret for 
forskellige læsestrategier. 

Kanon: Klaus Rifbjerg, Ludvig Holberg. 

  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde.  

  

Undervisningen været baseret på klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde 

og  individuel undervisning over nettet med skriftlige øvelser og forskellige 

programmer inden for Office 365.. 
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Titel 2 
 
 
 
Indhold  

Skriftlighed og kommunikation 

 

Om skriveprocesser: 

https://studiekompetencer.dk/?s=Skriveprocessen (I skal ikke læse det første afsnit 
om SSO, kun det sidste afsnit om skriveprocessen. I skal heller ikke lave øvelserne. 

https://studiekompetencer.dk/?s=notatteknik 

 

https://studievanerpaahf.systime.dk/?id=p152  

Om grammatik: 

Oversigt over ordklasser, inklusive danske og latinske betegnelser. 
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p130 
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p190 Her finder du nedenstående øvelser om 
ordklasser. 
 
 

Ordklasser: Øvelse 1 
Ordklasser: Øvelse 2 
Ordklasser: Øvelse 3 
Ordklasser: Øvelse 4 
Ordklasser: Øvelse 5 
Ordklasser: Øvelse 6 
Ordklasser: Øvelse 7 
Ordklasser: Øvelse 8 

 

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1/ovelser-om-
ordklasser 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-
betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.7721223377 
 

 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-
betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.5231983460 

 

Subjekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1 

Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1 

Oversigter: 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c351 Udsagnsled og grundled 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c352 Et udsagnsled i flere ord 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c353 Flere udsagnsled i én sætning 

https://studiekompetencer.dk/?s=Skriveprocessen
https://studiekompetencer.dk/?s=notatteknik
https://studievanerpaahf.systime.dk/?id=p152
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p130
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p190
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c712
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c711
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c710
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c709
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c708
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c707
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c706
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190#c798
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1/ovelser-om-ordklasser
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1/ovelser-om-ordklasser
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.7721223377
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.7721223377
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.5231983460
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/grammatiske-ord/grammatiske-betegnelser-ordklasser/examfolder.2013-09-17.5231983460
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c351
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c352
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c353
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https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c354 Et opdelt udsagnsled 

 

Øvelser på klassen: 

https://squiz.systime.dk/tinyurl/LQ4-e5b3cf818 

https://squiz.systime.dk/tinyurl/LQ6-197656639 

Subjekt:https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1/ovelser-om-subjekt 

Verballed:https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1/ovelser-
om-verballed 

Hjemmelavet materiale om sætningsled – se pdf fil 

Video om adverbialled. https://www.youtube.com/watch?v=DHOQb4Z5VZI 

Om 
adverbialer: https://fraord.systime.dk/?id=c205 og https://fraord.systime.dk/?id=c283. 

 

Find det indirekte objekt i sætningen 

Find objektet i sætningen 

https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c1212 Find adverbiet i sætningen 

 https://fraord.systime.dk/?id=p83   

https://fraord.systime.dk/?id=p105 og https://fraord.systime.dk/?id=p105 

 

om komma: 
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/mellem-to-helsaetninger-med-bindeord 
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/efter-ledsaetning 
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/foran-ledsaetning 
Du skal ikke læse teksten før og efter videoerne. Du skal kun se disse. 
 
 
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p173 
 
 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p195 

https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c2076 

https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c2067 

- 

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=c362 Om redegørelse. 

 

om kommunikation. 

Læs følgende lektie: 
Afsender og modtager i skriftlig kommunikation. 
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p147&L=0 
Afsender og modtager i mundtlig kommunikation 
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p146&L=0 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c354
https://squiz.systime.dk/tinyurl/LQ4-e5b3cf818
https://squiz.systime.dk/tinyurl/LQ6-197656639
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1/ovelser-om-subjekt
https://www.youtube.com/watch?v=DHOQb4Z5VZI
https://fraord.systime.dk/?id=c205
https://fraord.systime.dk/?id=c283
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.0935987582
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.6291861656
https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c1212
https://fraord.systime.dk/?id=p83
https://fraord.systime.dk/?id=p105
https://fraord.systime.dk/?id=p105
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/mellem-to-helsaetninger-med-bindeord
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/efter-ledsaetning
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/komma/foran-ledsaetning
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p173
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p195
https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c2076
https://rodisproget.ibog.gyldendal.dk/?id=c2067
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=c362
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p147&L=0
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p146&L=0
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om Tekst og kontekst ii- bogen Det sproglige i dansk af Peter Heller Lützen, Systime.dk: 
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p148 
 
Øvelse: https://sprogdansk.systime.dk/?id=c362 
 

Se videoen af Simon Ø. Andreasen - Kommunikative 
funktioner.https://dansksiderne.dk/index.php?id=2981#c12262 

Læs også om kommunikative funktioner 
her: https://sprogdansk.systime.dk/?id=p145. 

 

Tekster, som vi har arbejdet med i forb.m. de kommunikative funktioner. (se Teams) 

A: Arla-Øko: Fra en gård nær dig-  
Reklamefilmen Fra en gård nær dig er offentliggjort den 9. apr. 2017 

 

B: Arla: Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen.  
Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen er offentliggjort den 30. jan. 2018 

 

C.Arla: Der er mange sandheder derude. 

Arla-reklamen Der er mange sandheder derude er offentliggjort den 18. apr. 2018 

 

Artiklerne ”Vi bør lære at leve med ulven”, Fyens Stiftidende og ”Velkommen til 
ulven venner”, fra hjemmesiden www.ulvensvenner.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang  

  

Anvendt uddannelsestid  

 

Pensum: 53 ns   

https://sprogdansk.systime.dk/?id=p148
https://sprogdansk.systime.dk/?id=c362
https://dansksiderne.dk/index.php?id=2981#c12262
https://sprogdansk.systime.dk/?id=p145
http://www.ulvensvenner.dk/
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Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Formålet har været at komme i gang med at arbejde med processkrivning. I den 

forbindelse har eleven brugt emnet karrierelæring og har lavet øvelserne med 

henblik på at beskrive sin egen fremtid  

Der er arbejdet med grammatik: ordklasser, sætningsanalyse,  ledsætninger  og 
komma.  

Endelig har vi arbejdet med sproglig kommunikationsanalyse af sagprosa, ud 

fra begreberne verbal kontekst, situationskontekst og kulturel kontekst. Vi har 

også arbejdet med kommunikationsmodellen og med kommunikative funktioner. 

  

  

  

  

  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

  

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde 

Retur til forside  
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Titel 3  

  

Argumentation og retorik  

Indhold  video om Toulmis 
model. https://www.youtube.com/watch?v=35bqJ90khEA 

Læs også om Toulmins model: https://hbdansk.systime.dk/?id=c614 I skal 
ikke lave opgaverne nedenunder. 

 

Opgaver til at lave på klassen: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1583&L=0 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c614, punkt 1-5 

Appelformer: 

 video :https://www.youtube.com/watch?v=RZO78xy56T8&t=18s  og 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c612 

Det retoriske pentagram: https://www.youtube.com/watch?v=lk165RCAqv4 

 

Se følgende video om retoriske virkemidler: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc 

 

Læs om sproglige figurer her. Sproglige figurer er det samme som 
retoriske virkemidler. 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p194 

Tale af Greta Thunberg, Klimamarchen maj 2019: 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-
2019/?version=7582-3 

Noter til talen af Greta Thunberg: se her. 

 

Argumentationskneb/ argumentationsgreb: Se oversigt 

  

En analyse af  talen af Leonardo Di Caprio, hold i FN, 2016. Se følgende 
link: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1299 
¨ 

Om hæderlighed og vægt:https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c616 .  

Læserbrev af Marianne Jespersen (SF), byrådskandidat, Rødkælkvej 
13, 6000 Kolding. 3-10 2021 

 

https://skrivdigfrem.ibog.dansklf.dk/?id=p191 (om den analyserende 
opgave) 

 

Et eksempel på et opgavesæt til skriftlig eksamen dansk A. 

 

 

 

Omfang  

  

Pensum:63  ns   

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

https://www.youtube.com/watch?v=35bqJ90khEA
https://hbdansk.systime.dk/?id=c614
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1583&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c614
https://www.youtube.com/watch?v=RZO78xy56T8&t=18s
https://hbdansk.systime.dk/?id=c612
https://www.youtube.com/watch?v=lk165RCAqv4
https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc
https://hbdansk.systime.dk/?id=p194
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EZJhx-b8OKJDmuXmw0K0SJwBKFi8kJP-PLPSlgqldvJ5QA?e=h77jGf
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1299
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1299
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c616
https://skrivdigfrem.ibog.dansklf.dk/?id=p191
http://vucthymors.dk/ahfdansk2020n-3/
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Særlige 
fokuspunkter  

Arbejde med argumentationsanalyse (Toulmins model),  appelformer og  

argumentationskneb. Ordvalgsargumentation. Det retoriske pentagram. De 

retoriske faser. Analyse af taler.  

Sproglige figurer.   

Øvelser i Toulmin-modellen fra Skriveportalen og Håndbog i dansk..   

  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

Holdet har arbejdet i grupper og individuelt – desuden almindelig 
klasseundervisning.  
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Titel 4 Dokumentarisme i krig 

Indhold  https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p224 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c796 

Dokumentar: Skyggen af en helt – 2011,  

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/skyggen-af-en-helt-0 

 https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p223  

 autenticitet 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/index.php?id=148#c375 og fiktionalisering 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c373 

Noter: se her 

Om genrerne i dokumentarfilm:-https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p225 

Skema til dokumentargenrer. 

Læs også om følgende filmiske virkemidler: 

Klipning: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c821 

Rekonstruktion: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c822 

Billedbeskæring: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c823 

Perspektiv: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c837 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c874 om fortællende journalistik 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1201 Puk Damsgaard - Hvor solen 
græder –  

en fortælling fra Syrien. 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1205 Dy Plambeck. - Mikael - roman om  

Danmarks krig i Afghanistan. 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p228 Analysevejledning til dokumentarfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=gF5J6YaNOIw&t=47s Danskere i krig - trailer 
til  

dokumentar fra 200 

 

-De første 6 minutter af dokumentaren "Hjemvendt" 
- https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/hjemvendt I skal bruge uni-login. 

Analysevejledningen til dokumentarfilm – 

 https://hbdansk.systime.dk/?id=p228 Analysevejledning til dokumentarfilm 

 

 

Fakta - og Fiktionskoder. https://filmskalsesidansk.systime.dk/?id=p152 og  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p224
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c796
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/skyggen-af-en-helt-0
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p223
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c375
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c373
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c373
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sama0775_hhfvuc_dk/EQbIhlzCrvBKo7VwlGPfDoMBGvuknSMz14ElTwsacgQsqA?e=RX98By
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p225
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/ESrZy1j3Eq5Lrj8B1d8z_CMB4CLFi1h70yNN_2vddN8lDQ?e=onpwO9
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c821
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c822
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c823
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c837
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c874
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1201
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1205
https://hbdansk.systime.dk/?id=p228
https://www.youtube.com/watch?v=gF5J6YaNOIw&t=47s
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/hjemvendt
https://hbdansk.systime.dk/?id=p228%20Analysevejledning%20til%20dokumentarfilm
https://filmskalsesidansk.systime.dk/?id=p152
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021
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Kort forløb om skriftlighed: 

Lektie:Læs https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/ 

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=p688 

 

At læse på klassen:https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=c3236 

 

Eksempel på opgave til skrift dansk A 

 

 

Omfang   Anvendt uddannelsestid  

Pensum:   94 ns   

Tidsforbrug: 25 undervisningstimer 

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Væsentligste 
arbejdsformer  
 

Fokus er på dokumentarfilm, men der er også blevet  arbejdet med andre teksttyper,  

der dokumenterer virkeligheden. Tematisk kredser teksterne om krig. 

Dokumentarisme er forpligtet på virkeligheden, men dokumentariske tekster 

indeholder også fiktive træk, og dermed kan man sige, at der  er iscenesættelser og 

en kreativ bearbejdning af virkeligheden  

 

  

Vi har arbejdet  med følgende dokumentarer:  

Den autoritative (den dybdeborende),den observerende, den interaktive og den 

performative. Vi har  også arbejdet med  begreber inden for filmiske virkemidler fx 

billedbeskæring/billedudsnit, perspektiv, lyd, lys, klipning og billedsymbolik.Disse 

begreber kan bruges indenfor alle slags film, også  spillefilm, kortfilm, reklamer mv.  

Teksttyper som reportage, fortællende journalistik og radiodokumentar har der også 

været fokus på.  

Kursisterne har også arbejdet med fiktionalisering og autenticitet.  
 
 
 
Gruppearbejde, klasseundervisning, oplæg, virtuel undervisning, multimodale 
produkter 

  

  

 

https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=p688
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=c3236
http://vucthymors.dk/ahfdansk2020n-3/
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 Titel 5 

  

Faktagenrer i medieverden (Nyheder)  

Indhold   https://hbdansk.systime.dk/?id=c667 : Hvad er en avis? 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c668 : Avistyper 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c675 : Nyhedskriterier 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c671 Stofområder i avisen 

 
Vi læser følgende link på klassen: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c679Avisens layout 

.https://hbdansk.systime.dk/?id=c682 Vinkling 

 

Opgaver til stofområder, layout og vinkling og nyhedskriterier. 

 

om nyhedstrekanten. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ4hxRGQLZo&t=336s 

Læs om nyhedstrekanten og om andre modeller for opbygningen af 
nyheder her: https://hbdansk.systime.dk/?id=c701 

Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournalistik  
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217 

Opgaver til i dag. 

Avisgenrer her - https://hbdansk.systime.dk/?id=c685 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c686 Nyhedsgenrer 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c692 Meningsgenrer 

 

 

Kilder:https://hbdansk.systime.dk/?id=c681 

 

Selvvalgte nyhedsartikler fra 17-11 2021: 

https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/aergerlig-
hjulmand-tror-ikke-paa-det/8992150  

 

https://ekstrabladet.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-for-digitale-sex-kraenkelser-og-
voldtaegt-over-500-forurettede/8992713   
https://www.bt.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-500-forurettede-er-identificeret-i-
kaempe-kraenkelsessag 

https://www.bt.dk/erhverv/selskaber-bag-coronavacciner-tjener-1000-dollar-
i-sekundet   

Sådan håndtager de corona på valgsteder   

https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13468255/mand-
tiltalt-for-omfattende-digitale-kraenkelser-besiddelse-af-boerneporno-og-
voldtaegt/  

https://denkorteavis.dk/2021/18-aarig-koerte-helt-vildt-i-det-
indvandrertaette-vestlige-aarhus-med-politiet-i-haelene-forsoegte-at-skjule-
sig-i-en-groeft-men-det-endte-i-en-ynkelig-forestilling/  

Reportage:Livsfarlig lynrus hitter blandt unge på Roskilde Festival, Julie 
Dalgas, Berlingske.dk  5. juli 2019 

Genrer i nyhedsjournalistik.https://hbdansk.systime.dk/?id=c686   

Meningsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c692&L=0. Læs også 
reportagen, der er vedhæftet. 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c667
https://hbdansk.systime.dk/?id=c668
https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://hbdansk.systime.dk/?id=c671
https://hbdansk.systime.dk/?id=c679
https://hbdansk.systime.dk/?id=c682
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EVkL0c8x3lBPnRC1Zml_A2kBWAFCajYF69picRvsuEPeaQ?e=RKGaq3
https://www.youtube.com/watch?v=fZ4hxRGQLZo&t=336s
https://hbdansk.systime.dk/?id=c701
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EfuRmG9RddhKuu6sjK-yMrIBPL_WX3XyXk3LAe478l3-yg?e=51bkGE
https://hbdansk.systime.dk/?id=c685
https://hbdansk.systime.dk/?id=c686
https://hbdansk.systime.dk/?id=c692
https://hbdansk.systime.dk/?id=c681
https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/aergerlig-hjulmand-tror-ikke-paa-det/8992150
https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/aergerlig-hjulmand-tror-ikke-paa-det/8992150
https://ekstrabladet.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-for-digitale-sex-kraenkelser-og-voldtaegt-over-500-forurettede/8992713
https://ekstrabladet.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-for-digitale-sex-kraenkelser-og-voldtaegt-over-500-forurettede/8992713
https://www.bt.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-500-forurettede-er-identificeret-i-kaempe-kraenkelsessag
https://www.bt.dk/krimi/27-aarig-tiltalt-500-forurettede-er-identificeret-i-kaempe-kraenkelsessag
https://www.bt.dk/erhverv/selskaber-bag-coronavacciner-tjener-1000-dollar-i-sekundet
https://www.bt.dk/erhverv/selskaber-bag-coronavacciner-tjener-1000-dollar-i-sekundet
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-16-saadan-haandterer-de-corona-paa-valgstederne
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13468255/mand-tiltalt-for-omfattende-digitale-kraenkelser-besiddelse-af-boerneporno-og-voldtaegt/
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13468255/mand-tiltalt-for-omfattende-digitale-kraenkelser-besiddelse-af-boerneporno-og-voldtaegt/
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13468255/mand-tiltalt-for-omfattende-digitale-kraenkelser-besiddelse-af-boerneporno-og-voldtaegt/
https://denkorteavis.dk/2021/18-aarig-koerte-helt-vildt-i-det-indvandrertaette-vestlige-aarhus-med-politiet-i-haelene-forsoegte-at-skjule-sig-i-en-groeft-men-det-endte-i-en-ynkelig-forestilling/
https://denkorteavis.dk/2021/18-aarig-koerte-helt-vildt-i-det-indvandrertaette-vestlige-aarhus-med-politiet-i-haelene-forsoegte-at-skjule-sig-i-en-groeft-men-det-endte-i-en-ynkelig-forestilling/
https://denkorteavis.dk/2021/18-aarig-koerte-helt-vildt-i-det-indvandrertaette-vestlige-aarhus-med-politiet-i-haelene-forsoegte-at-skjule-sig-i-en-groeft-men-det-endte-i-en-ynkelig-forestilling/
https://hbdansk.systime.dk/?id=c686
https://hbdansk.systime.dk/?id=c692&L=0
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https://hbdansk.systime.dk/?id=p217 Analysevejledning 

Repetition af begreber fra forløb 3 om argumentation: Toulmins 
model, appelformer og argumentationsgreb  

Lars Hedebo: Jeg kommer ikke til at savne Radio24syv, Pol., 30-10 2019, 
debatindlæg Læserbreve:  

Mændenes Internationale Kampdag kalder på et fælles opgør med 
stereotype forventninger, Johan Weltzer-Jensen,  Inf., 19. nov, 2021 – 

MeToo og mænd, Jacob Mohr Jensen, nov., 2021 

KRISTELIG DAGBLAD – KRONIK - Marianne Stidsen: MeToo er det åbne 
samfunds nye fjende, 29.10.19 -  
 

 

Omfang  

  

Pensum:60  ns   

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Kendskab til avisens genrer, både informative og opinionsgenrerne.  
 Fortsat arbejde med tekstanalyse , kommunikationsmodel og argumentation. 
Kendskab til nyhedskriterier og  vinkling. Kendskab til net-nyheder. Arbejde med 
nyhedstrekanten i de informative nyhedsgenrer Analyse af TV-nyheder..  

  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Væsentligste  
arbejdsformer   
Klasseundervisning, par og 
gruppearbejde.   
Individuelt arbejde – skriftlige opgaver.  

  

  

  

  

  

Titel 6 

  

Lyrikkens sprog  

Indhold  https://hbdansk.systime.dk/?id=p188&L=0 om billedsprog   

Digtet Prinsesse Tove af Helge Rode, 

Repeter stoffet omkring billedsprog ved at se denne 
video:https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs 
 
 
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838a18 Emil Aarestrup Til en Veninde. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ivSTwEM3Ag0 
Aura  synger Emil Aarestrups Til en veninde 
 
 
 
 
Se denne video om rim og rytme: https://www.youtube.com/watch?v=Nsq0-
2WuGMw 
Om rim og rytme i Håndbog til dansk.https://hbdansk.systime.dk/?id=p198 
 
Vi læser følgende digte på klassen (supplerende tektster) 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
https://hbdansk.systime.dk/?id=c614
https://hbdansk.systime.dk/?id=c614
https://hbdansk.systime.dk/?id=c612
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EfxjRtrABqJHqn9nck_B4rQBV108sjQLIPTAynwkIPT31Q?e=uXvPdR
https://hbdansk.systime.dk/?id=p188&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838a18
https://www.youtube.com/watch?v=ivSTwEM3Ag0
https://www.youtube.com/watch?v=Nsq0-2WuGMw
https://www.youtube.com/watch?v=Nsq0-2WuGMw
https://hbdansk.systime.dk/?id=p198
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https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b39 Digtet "Angst" 
https://ugle.dk/hist_hvor_vejen.html 
 
 
Rim og rytme i "Angst" og Hist ved 
vejen..":https://dansksiderne.dk/index.php?id=3518 - 
 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p195 
 

Hjemmelavet materiale om brudte linjer og ufuldstændige sætninger , se 
Teams  
 
 
 

Michael Strunge,  "Natmaskinen": https://litthist.systime.dk/?id=p272 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t54q9Qm5nCc&t= Natmaskinen, video med 
Michael Strunge 
 
https://litthist.systime.dk/?id=c1265 
 

Digtanalysemodel  

Sproglig analyse og fortolkning  - af litterære tekster 1,4 ns 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p214   

  

 

 

Supplerende tekster: 

Sangen ”Højt fra træets grønne top” 
https://ugle.dk/hoejt_fra_traets_groenne_top.html 

I skal også læse om  sangen her: https://www.folkeskolen.dk/649030/hoejt-fra-
traeets-groenne-top---straaler-en-stork.  

 

Selvvalgt digtsamling (værk, individuelt) 

 
 

 

Omfang  

  

Tidsforbrug – 118 ns ca  

25  lektioner  

Særlige 
fokuspunkt
er  

Særlige  
fokuspunkter   
Næranalyse af lyrik  med anvendelse af grammatiske 
begreber,  billedsprog, stilistik og  metrik. At gå i dybden med 
få tekster.   
Anvendelse af sproglige fund til analyse og fortolkning af digtene.   

 

  

Væsentligs
te 
arbejdsfor
mer  

Klasseundervisning, par og gruppearbejde, individuelt arbejde især med 
grammatiske øvelser, fremlæggelse af selvvalgte digtsamlinger i grupper 

  

https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b39
https://ugle.dk/hist_hvor_vejen.html
https://dansksiderne.dk/index.php?id=3518
https://hbdansk.systime.dk/?id=p195
https://litthist.systime.dk/?id=p272
https://www.youtube.com/watch?v=t54q9Qm5nCc&t=4s
https://litthist.systime.dk/?id=c1265
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EbQkV2oRyo1AsnKvqjB4ZxkBaAtvjEEg0qsFG6i7y5d8fQ?e=W2EnNm
https://hbdansk.systime.dk/?id=p214
https://hbdansk.systime.dk/?id=p214
https://ugle.dk/hoejt_fra_traets_groenne_top.html
https://www.folkeskolen.dk/649030/hoejt-fra-traeets-groenne-top---straaler-en-stork
https://www.folkeskolen.dk/649030/hoejt-fra-traeets-groenne-top---straaler-en-stork
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Titel 7  

  

Natursyn i litteraturhistorien 

Indhold    

Forløb Natursyn  

Dette modul handler om temaet natur i forskellige perioder i litteraturhistorien, dog 

mest i den periode,man kalder romantikken (1800-1870) .  

https://litthist.systime.dk/?id=124 Introduktion til romantikken 

 

 

https://faktalink.dk/menneskets-forhold-naturen (0501 2022) Om natursynet i 
forskellige kulturer 

 
Universalromantik: 
Læs også pdf filen Om Simon Peder. Den ligger i teorimappen i forløb 7 
Natursyn i litteaturhistorien i Teams.  Den handler om digtet Simon Peder. 
 
Simon Peder, ADAM OEHLENSCHLÄGER  

  https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p313 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc&t=76s Om 
universalromantikken 

 

https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p288 Romantikkens filosofi: 
Idealisme 

 

 
Nationalromantik: 
Grundtvigs salme "Langt højere bjerge."/"Danmarks trøst". Her bliver bl.a. 
naturen brugt til at beskrive det, der er specielt ved 
Danmark. https://litthist.systime.dk/?id=p252 
 
om nationalromantikken - https://litthist.systime.dk/?id=p162 . 
Se også videoen: https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0&t=641s 

 
Biedermeier 
Video om 
Biedermeier https://www.youtube.com/watch?v=XDFb3R7U714&t=7s 

videoklip med Kim Larsen, Lysets engel går med 
glans: https://www.youtube.com/watch?v=IWeS44NQzT0 (Vi læser digtet på 
klassen)Om biedermeier https://litthist.systime.dk/?id=c423 

Salmen Lysets Engel gaard med glans af 
Ingemann: https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-
sangene/j-l/lysets-engel-gaar-med-glans 

 
 
 
 

 

https://litthist.systime.dk/?id=124
https://faktalink.dk/menneskets-forhold-naturen
https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/HHFVUC/Fag-19daa01/Delte%20dokumenter/Forl%C3%B8b%207%20Natursyn%20i%20litteraturhistorien/Teori/Om%20digtet%20Simon%20Peder.pdf
https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p313
https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc&t=76s
https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p288
https://litthist.systime.dk/?id=p252
https://litthist.systime.dk/?id=p162
https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0&t=641s
https://www.youtube.com/watch?v=XDFb3R7U714&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=IWeS44NQzT0
https://litthist.systime.dk/?id=c423
https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/j-l/lysets-engel-gaar-med-glans
https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/j-l/lysets-engel-gaar-med-glans
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Romantisme: 

Om romantismen og Emil Aarestrup: https://litthist.systime.dk/?id=p165 

Digtet Paa Sneen, af Emil 
Aarestrup https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p728 

Se/Gense videoen om 
romantikken: https://www.youtube.com/watch?v=1iVxpqKSObs&t=615s 

 

Skyggen af HCA. 

Hør Skyggen som lydbog: https://www.youtube.com/watch?v=DsPWayqtuBY 

Teksten kan du se her: https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p2669 

https://www.hcapodcast.dk/ og du skal vælge den der har nummer 7 og 
hedder Skyggen. 

 

Poetisk realisme. 

Om poetisk realisme her: https://litthist.systime.dk/?id=c428 

Om Blicher her https://litteratursiden.dk/forfattere/steen-steensen-blicher 

Digtet/sangen Det er hvidt herude, Blicher.   

Om Andreas Heilskovs livsstil 
her: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/det-simple-liv-i-den-svenske-
skov-er-moegbesvaerligt 

https://www.alt.dk/artikler/andrea-hejlskov-flyttede-fra-forbrugersamfundet-
ud-i-en 
 
Doppler, Erlend Loe, roman – værk  
 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p165
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p728
https://www.youtube.com/watch?v=1iVxpqKSObs&t=615s
https://www.youtube.com/watch?v=DsPWayqtuBY
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p2669
https://www.hcapodcast.dk/
https://litthist.systime.dk/?id=c428
https://litteratursiden.dk/forfattere/steen-steensen-blicher
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/det-simple-liv-i-den-svenske-skov-er-moegbesvaerligt
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/det-simple-liv-i-den-svenske-skov-er-moegbesvaerligt
https://www.alt.dk/artikler/andrea-hejlskov-flyttede-fra-forbrugersamfundet-ud-i-en
https://www.alt.dk/artikler/andrea-hejlskov-flyttede-fra-forbrugersamfundet-ud-i-en
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Omfang  

  

Pensum: 239 ns   

Tidsforbrug: 25 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

  

Forløb Natursyn  

Dette modul handler om temaet natur i forskellige perioder i litteraturhistorien, dog 

mest i den periode,man kalder romantikken (1800-1870)  

Vi har taget udgangspunkt i en bred definition af natur i dag – for derefter at se på 

natursynet i romantikken. Vi har herudover arbejdet med følgende begreber i 

læreplanen:Idealisme, universalromantik, nationalromantik, biedermeier, poetisk 

realisme, romantisme. Endelig har vi har arbejdet med naturopfattelser i dag ud fra 

romanen Doppler (værk)og ud fra medietekster omkring Andrea Heilskov.  

Kanon:  OEHLENSCHLÄGER , H.C. ANDERSEN, GRUNDTVIG, BLICHER 

 

  

Væsentligste 
arbejdsformer  

  

 Klasseundervisning, par og gruppearbejde, indivuelt arbejde i form af tests fra 
Office 365 
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Titel 8  Det moderne gennembrud og kvindefrigørelse og skriftlig forløb 

Indhold   

Det moderne gennembrud, 1870-1890.  

https://litthist.systime.dk/?id=p125 

https://litthist.systime.dk/?id=p138 

 

 

Vi ser også afsnit 7 af 1800-tallet på vrangen. Afsnit 7: 1880-1890 

 

 

Om Herman Bang og om impressionisme 
 
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p826 
Novellen "Foran Alteret af Herman Bang 
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p2809 Novellen "Foran Alteret af Herman Bang 
 
Her kan I finde novellen læst op: 
https://www.youtube.com/watch?v=JSa3Gt_H2Vs 
https://www.youtube.com/watch?v=3kt7_DI_2bU&t=105s 
 

Foran Alteret - se noter 

 
 
 

Om Henrik Pontoppidan (realisme) og  hans novelle "Naadsens brød" 
https://litthist.systime.dk/?id=p256 

 

Sædelighedsfejden 

- Mande og kvinderoller: https://bl.systime.dk/?id=p192 

- Om Amalie Skram: https://bl.systime.dk/?id=p189 

 

Andersen, Vita: Lænken om min hals, 1977, 0,7 
ns. https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=325 

 

https://litteratursiden.dk/forfattere/vita-andersen 

 

#Metoo på Debatten, DR2, 15. februar 
2018. https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031802152000 

 

Historisk oversigt over 
kvindekampen: https://www.dr.dk/historie/webfeature/kvindekamp. 

 

Lektie: se videoen om den debatterende opgave på 
restdy:https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-
skriftlig-eksamen-del-2-debatterende-artikel/ Husk at bruge uni-login for at 
komme ind på siden. 

https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p148 

https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p149 

https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://litthist.systime.dk/?id=p138
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p826
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p2809
https://www.youtube.com/watch?v=JSa3Gt_H2Vs
https://www.youtube.com/watch?v=3kt7_DI_2bU&t=105s
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad_hhfvuc_dk/EXdUIQCBY3FOjS_MZGRgEboBU43YrcTS6MosGjKlgoSbwQ?e=yC4s6y
https://litthist.systime.dk/?id=p256
https://bl.systime.dk/?id=p192
https://bl.systime.dk/?id=p189
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=325
https://litteratursiden.dk/forfattere/vita-andersen
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031802152000
https://www.dr.dk/historie/webfeature/kvindekamp
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-2-debatterende-artikel/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-2-debatterende-artikel/
https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p148
https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p149
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https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p150 

 

http://vucthymors.dk/ahfdansk2018-vejl1/#  

Omfang  Pensum: 52,9 ns   

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Tekster efter 1870, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger  samt 
litteraturhistorisk materiale. Kanon: Bang, Pontoppidan. 

Væsentlige 
arbejdsformer  

Forskellige online værktøjer, multimodalt materiale samt multimodale elevproduktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skriftligeksamenidansk.systime.dk/?id=p150
http://vucthymors.dk/ahfdansk2018-vejl1/


   

 

Side 21 af 26  

Titel 9  Selvfremstilling på sociale medier  

Indhold    
Rangvid m.fl: Perspektiver i dansk, Grundbog, Dansklærerforeningens forlag 2018  
- "Selvfremstilling på sociale medier" , hele kap. 4 i i-

bogen   https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/ 

Selve kapitlet begynder her: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p143 

  

 
  
Kaspar Eric, Jeg har en samtale med mig selv. 
Kasper Bjerre –Svovl – to digte fra samlingen, i  
Rangvid m.fl:  
  
Video:  

Lauersen, Fie: ”Min ærlighed” se de første og sidste min. ca. 5 ns. – 

https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU  Skam – TV-serie. 

Afsnit 3, i sæson 3 (0:30:00) ca 10 ns  

  
  
kampagnefilmen ”Uploaded” her: https://vimeo.com/202195731 0,7 ns  

Dokumentaren ”Skam dig Emma”, af Line Hoeck, 2015. 15,5 ns. Værk   
 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57234b6da11f9f0cc082 

ebac    

DR 2, Deadline, 2015, Debat mellem Sørine Gotfredsen og Emma Holten. (00:16) ca 5   

 

 

 

  

  
  
  

Omfang  Pensum: 66,2 ns   

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Medieanalytisk tilgang et udvalg af tekster, herunder nyhedsformidling, 

dokumentartekster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.  

– analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge 

– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab 

til remediering. Vi har desuden arbejdet med begreberne personlig branding og  

frontstage, backstage og middle region. Herudover har vi set på begreberne face, 

facetrussel og facework. Vi har  også arbejdet med sproghandlinger, hvilket minder 

en del om de kommunikative funktioner, som vi beskæftigede os med i forløb.  

(de fire sproghandlinger: den samtalestrukturerende, den informerende, følelses-og 
holdningsmæssige og endelig den handlingsregulerende.  Værk-samt norsk tekst 

Væsentlige 
arbejdsformer  

Forskellige online værktøjer, multimodalt materiale samt multimodale elevproduktioner.  

  

 

 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p143
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://vimeo.com/202195731
https://vimeo.com/202195731
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57234b6da11f9f0cc082ebac
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57234b6da11f9f0cc082ebac
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57234b6da11f9f0cc082ebac
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57234b6da11f9f0cc082ebac
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Titel 10 Realisme og modernisme  

Indhold  Skimme på forfatterweb:  

Anders Bodelsen ca. 4 ns: https://forfatterweb.dk/oversigt/zbodelsen   

  

Systime iBøger:  

”Litteraturhistorien på langs og på tværs”:  

- 1890-2000: Modernisme og realisme 1 ns. 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126  

- 1900-tallets stilretninger 2,5: https://litthist.systime.dk/index.php?id=170#c450  

- Folkeligt gennembrud 3,5: https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c472  

- Socialrealisme 1 ns: https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c475  

       Bertol Brecht, Sørøver Jenny https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c1940 

-  

- Martin Andersen Nexø, 3,5 ns: https://litthist.systime.dk/index.php?id=265  

- Nyrealisme o.a. 2,4 ns: https://litthist.systime.dk/?id=p175   

 

- Om modernisme 0,5 s: -https://litthist.systime.dk/?id=c451   

- om Johannes V. Jensen 3 ns.: https://litthist.systime.dk/index.php?id=263  -        

- Om Tom Kristensen, 3,2 ns.: https://litthist.systime.dk/?id=c1199  og  

- https://litthist.systime.dk/?id=p264 

- Om Karen Blixen 3,3 ns. https://litthist.systime.dk/?id=p267  

-     Om efterkrigsmodernisme, 

       Heretica (1945-1960)https://litthist.systime.dk/?id=p173 

       Paradisæblerne af Martin A. Hansen, 1953. 

       https://textanalyse.systime.dk/?id=p5005 :  

- Om Peter Seeberg 3,7 ns. https://litthist.systime.dk/?id=p269  
- om Michael Strunge 6,1 ns.: https://litthist.systime.dk/index.php?id=177   
- Michael Strunge, "Natmaskinen". Se https://litthist.systime.dk/?id=c1262 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65741/digtere-divaer-
og-dogmebroedre-78-dansk-kultur-i-100-aar-(1980-1990) 

 

-  

https://forfatterweb.dk/oversigt/zbodelsen
https://forfatterweb.dk/oversigt/zbodelsen
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126
https://litthist.systime.dk/index.php?id=170#c450
https://litthist.systime.dk/index.php?id=170#c450
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c472
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c472
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c475
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c475
file:///C:/Users/ad/Desktop/Vuc%20da%202021-2022%20b/21daa01uvb/Bertol%20Brecht,%20Sørøver%20Jenny
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c1940
https://litthist.systime.dk/index.php?id=265
https://litthist.systime.dk/index.php?id=265
https://litthist.systime.dk/?id=p175
https://litthist.systime.dk/?id=p175
https://litthist.systime.dk/?id=c451
https://litthist.systime.dk/?id=c451
https://litthist.systime.dk/index.php?id=263
https://litthist.systime.dk/index.php?id=263
https://litthist.systime.dk/?id=c451
https://litthist.systime.dk/?id=c1199
https://litthist.systime.dk/?id=c1199
https://litthist.systime.dk/?id=p267
https://litthist.systime.dk/?id=p267
https://litthist.systime.dk/?id=p173
https://textanalyse.systime.dk/?id=p5005
https://litthist.systime.dk/?id=p269
https://litthist.systime.dk/?id=p269
https://litthist.systime.dk/index.php?id=177
https://litthist.systime.dk/index.php?id=177
https://litthist.systime.dk/?id=c1262
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65741/digtere-divaer-og-dogmebroedre-78-dansk-kultur-i-100-aar-(1980-1990)
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65741/digtere-divaer-og-dogmebroedre-78-dansk-kultur-i-100-aar-(1980-1990)
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 - Om minimalisme 

https://litthist.systime.dk/?id=c540   https://litthist.systime.dk/?id=c1266   

Vi har læst novellesamlingen ”Rester” som værk 

 

 

  

Skønlitteratur:   

Blixen, Karen: ”Ringen” 1958, 7,2 ns.  

Helle, Helle:Rester, 150 s.  

Jensen, Johs. V.: ”Paa Memphis Station” (1906), 1,6  

Kristensen, Tom: “Rio Janeiro” 1914, 0,8 ns.  

Nexø, Martin Andersen: Lønningsdag 1900, 2,5 ns.  

Ditlevsen, Tove, Nattens dronning, 1952, 4 s. 

Brecht, Bertol, Sørøver-Jenny, 1928 

Hansen, Martin A., Paradisæblerne, 1953 

Seeberg, Peter: ”Patienten” (1962) 3,2 ns.  

 

Strunge, Michael: ”Natmaskinen”, 1981 

Omfang  Pensum: 249, 5  ns ca.  

Tidsforbrug: 25 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Tekster fra realismen og modernismen.   

Kanon: Johannes V. Jensen, Nexø, Tom Kristensen,  Martin A. Hansen, Karen 
Blixen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg – Værk af Helle Helle, Bertol Brecht 
oversat verdenslitteratur. 

Væsentlige 
arbejdsformer  

Forskellige online værktøjer, multimodalt materiale samt multimodale 
elevproduktioner,  gruppearbejde og indivuelt arbejde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=c540
https://litthist.systime.dk/?id=c540
https://litthist.systime.dk/?id=c1266
https://litthist.systime.dk/?id=c1266
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Titel 11  Kortfilm  

Indhold  Færdiggøre selvvalgt værk, ca. 30 sider  

  

Langdahl, Berit Riis m.fl. Krydsfelt (s.316-318), Gyldendal 2011. "Om 

fiktionsfortællingers dramaturgi" 3 ns  

Raskin, Richard: "7 parametre for den fortællende kortfilm" 2008 6 ns  

https://filmskalsesidansk.systime.dk/?id=c328&L=0 

Liste over eks. Sp.  21daA01 

1) Fæfjærter – Rikke Henriksen, Politiken, 10-5, 2010  

2)  Greta Thunbergs tale ved klimatopmødet COP24 i Polen i december 

2018 og "Klimaterrorismen trækker op, der er brug for besindighed", 

kommentar i Jyllandsposten 11.05.2019 af Per Nyholm  

3) ”Vi er mennesker, før vi er køn”, Cathrine Ertmann, Inf., 29-6, 2018, 

”MeToo-bølgen drukner i udskamning, inden vi får talt ligeløn”, Gry 

Brøndum, Kristelig Dagblad, 10-10, 2020. 

4) Natsværmere, Berlin mit hoved, Michael Strunge   

5) Kortfilm, Pistol, Andreas Thaulow, 2016  

6) I Østen stiger solen op, Bernhard Severin Ingemann – 1837, ”I 

Danmark er jeg født”, H.C. Andersen, 1850 

7) Helle Helle, ”Mere kaffe”, fra samlingen ”Biler og dyr”,1999. 

8) Kristine Sloth, ”Jeg bliver nødt til at være ærlig”, Youtube, 8. april, 2018, 

video med uddrag af kommentarspor 

https://www.youtube.com/watch?v=8k-rClyepHg 

9) ”Bananfluerne”, Jan Sonnergaard, 2000 

 

  

Videoer: 

 

Tyren: Julie Bille, 2002. 4 ns. 

 

Christoffer Boe og Ingvar Cronhammar: Kill (2011) 3 ns.  

David Adam: Afterparty (2013) 4 ns.  

Søren Green: En eftermiddag (2014) 3 ns.  
Dennis Petersen/Frederik Nørgaard, Kuppet (2000) 3 ns.  

Omfang  Pensum: 30 ns   

Tidsforbrug: 10 undervisningstimer  
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Særlige 
fokuspunkter  

Særligt det mediemæssige perspektiv, herunder fx medieanalyse og -fortolkning, 
herunder basale filmiske virkemidler. Værk  

Væsentlige 
arbejdsformer  

Forskellige online værktøjer, multimodalt materiale samt multimodale 
elevproduktioner.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 12 Eksperimenterende realismer  

Indhold   

https://litthist.systime.dk/?id=p127 

https://litthist.systime.dk/?id=p293 

 

Digte af Casper Eric fra digtsamlingen "Jeg vil ikke tilbage - Digte fra dage 
med covid-19" 

https://litthist.systime.dk/?id=c1719 
 

Autofiktion: 

https://litthist.systime.dk/?id=c1502 

https://litthist.systime.dk/?id=c1504 

https://litthist.systime.dk/?id=c1506 

https://litthist.systime.dk/?id=c1510  

Yahya Hassan, barndom, 2013 

 

Realisme efter år 2000:  

https://litthist.systime.dk/?id=c1501 
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Peder Frederik Jensen: Ægløsning 

Jan Sonnergaard, sex, 1997. 

Stine Askov, uddrag af Katalog over katastrofer,2020, 
https://litthist.systime.dk/?id=p325 

 
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=c358 Tomas Tranströmer - April 
och tystnad, 1996 

Reality:  

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p201 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p202 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p203 

https://www.youtube.com/watch?v=weK6oUGDKzY Robinson, Dysten, 
2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=avD9P3aVykU, Divaer i junglen, 2018 

 

 

Repetition og skriftlighed: 

Østergaard, Anders: https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk   

Flere opslag på om stilgenre og skriveprocesser: 20 ns.  
Bedømmelseskriterier på https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/  1 ns.  

  

Herudover er der læst tekster fra opgavesæt i et omfang af ca 30 sider 

Læst i alt: 1200 sider 

 

Omfang  Pensum: 80 ns.  

Tidsforbrug: 20 undervisningstimer  

Særlige 
fokuspunkter  

Litteratur:. Nyeste tid. Autofiktion, realisme og reality 

Tekster inden for de sidste 5 år. Svensk tekst 

Væsentlige 
arbejdsformer  

Forskellige online værktøjer, multimodalt materiale samt multimodale 
elevproduktioner.  

  


