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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Fortællinger om syndefald 

Forløb 2 
Skriftlig dansk i HF 1 – den personlige stemme 

Forløb 3 Grammatik 

Forløb 4 Dokumentar 

Forløb 5 Selvfremstilling på sociale medier 

Forløb 6 Det moderne gennembrud 
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Titel 1 

 

Fortællinger om syndefald 

Indhold Teori: 

• Perspektiver i dansk, Mads Rangvind og Mimi Sørensen s. 17-18 og 

s. 62-85 

 

Litterære tekster 

 

• Adam og Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1931 

• Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1905 

• Sit eget system, Helle Helle, Biler og Dyr, 2000 

• Drivhuset, Anders Bodelsen, Drivhuset, 1965 

• Lindormen, (folkevise) 

• Kunsten at græde i kor, Erling Jepsen, 2002 (læst som værk) 

 

Omfang 

 

Ca. 15 moduler a 90 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

• At træne analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive tekster  

• At kunne anvende fortolkningshypoteser som et styrende redskab 

for analyse af fiktive tekster  

• Opnåelse af fortrolighed med og evne til at benytte følgende 

begreber til litterær analyse:  

o Fortolkningshypotese 

o Fortæller  

o Synsvinkel  

o Personkarakteristik  

o Miljøkarakteristik  

o Fortolkning  

o Intertekstualitet  

o Perspektivering  

 

• Værklæsning med fokus på læseteknikker 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Skriftlige øvelser 

• Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Forløb 2 

 

Skriftlig dansk i HF 1 – den personlige stemme 

Indhold Forløbet er afviklet løbende over det første år og har haft fokus på at arbejde 

med tilegnelse af redskaber til at skrive med elevens personlige stemme 

 

Teori: 

• Så skrivefrøene – skriftligt og mundtligt, Camilla Aaquist og Rene A. 

Christoffersen, Dansklærerforeningens forlag 2021, S.4-25; 27-35 

Tekster til analyse 

• Connie Hedegaards tale ved klimamarchen 2019: 

https://dansketaler.dk/tale/connie-hedegaards-tale-ved-klimamarchen-

2019/ 

• Mette Frederiksens undskyldningstale til Godhavnsdrengene 2019: 

https://dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-

undskyldningstale-til-godhavnsdrengene-og-andre-boernehjemsboern-

2019/ 

 

 

Omfang 

 

15 moduler s 90 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Retoriske og stilistiske virkemidler 

- Det retoriske pentagram 

- Talegenrer (lejlighedstale og politisk tale) 

- Anafor, allitteration, assonans, antitese, epifor, triade 

- Mundtlig fremstilling: Power, pace, pause og pitch 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Læreroplæg 

- Individuelt og fælles skrivearbejde 

- Mundtlig fremstilling  

- Peer-feedback 

 
  

https://dansketaler.dk/tale/connie-hedegaards-tale-ved-klimamarchen-2019/
https://dansketaler.dk/tale/connie-hedegaards-tale-ved-klimamarchen-2019/
https://dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-undskyldningstale-til-godhavnsdrengene-og-andre-boernehjemsboern-2019/
https://dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-undskyldningstale-til-godhavnsdrengene-og-andre-boernehjemsboern-2019/
https://dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-undskyldningstale-til-godhavnsdrengene-og-andre-boernehjemsboern-2019/
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Titel 3 

 

Grammatik 

Indhold Dele af Grammatik for dummies fra Dansk Sprognævns www.sproget.dk. Det 

drejer sig om følgende videoer og artikler: 

 

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

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

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

- Objekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-
dummies/objekt-1  

- Regler for kommatering: https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-
problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs 

 

Styr på sproget, Claus Petersen og Line V. Frederiksen, Systimes i-bibliotek 

2019, følgende sider er anvendt:  

- Udsagnsled og grundled ID: c351  

- Et udsagnsled i flere ord ID: c352 

- Flere udsagnsled i én sætning ID: c353 

- Et opdelt udsagnsled ID: c354 

 

Håndbog til dansk, Ole Schultz Larsen, Systimes i-bibliotek 2019, følgende 

materiale:  

- 4.4 Sætningsopbygning (frem til ID: c405) 

- Oversigt over sætningen (ID: c405 ) 

 

Klaus Rifbjerg ”Livet i badeværelset”, Konfrontation 1963 

 

Diverse øvelser til ordklasseanalyse, kommatering, sætningsanalyse mm.  

 

Hjemmesider til læsning af professionsrettet værk med fokus på sprog og 

målgruppe:  

- https://politi.dk/politiskolen/politiets-basisuddannelse (tilgået okt. 

2021) 

- https://www.via.dk/uddannelser/paedagog (tilgået okt. 2021) 

- https://bachelor.au.dk/kemiteknologi/ (tilgået okt. 2021 

 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler a 90 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

- Ordklasser 

o Substantiv 

o Verbum 

o Adjektiv 

o Adverbium 

o Artikel 

o Præposition 

http://www.sproget.dk/
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c351
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c352
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c353
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c354
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c405&L=0
https://politi.dk/politiskolen/politiets-basisuddannelse
https://www.via.dk/uddannelser/paedagog
https://bachelor.au.dk/kemiteknologi/


 

 

Side 5 af 10 

o Konjunktion 

o Pronomen 

- Funktionsanalyse: finde subjekt, verbal, direkte og indirekte objekt 

- Identifikation af hel- og ledsætninger 

- Kommatering 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde 

- Arbejde i par 

- Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

- Besøg på VIA university college i Holstebro (foredrag og samtaler med 

studerende – POP) 
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Forløb 4 

 

Dokumentar 

Indhold Teori   

- Definition, autenticitetsmarkører og etik  

o DOX – forløb i medier, Granild og Wolfhagen, L & R 2016, s. 

16-26 (kompendium) 

- Dokumentargenrer: Sociologisk, portræt, institution, sagsorienteret  

o Krydsfelt – Grundbog i dansk, Langdahl, Olsen og Quist, 

Gyldendal 2010, s. 298-300 (kompendium) 

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

autoritative 

o Krydsfelt – Grundbog i dansk, Langdahl, Olsen og Quist, 

Gyldendal 2010, s. 300-301 (kompendium) 

- Filmiske virkemidler  

o Den iscenesatte virkelighed, Horsbøl og Harboe, i-bog, 

følgende sider:  
▪ Træning i næranalyse: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=159  
▪ Billedudsnit:  
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=161 
▪ Perspektiv:  
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=165 
▪ Billedkomposition 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=166 
▪ Kamerabevægelser 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=168 
▪ Lys 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=170 
▪ Scenografi 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=171 

▪ Klipning 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=172 
▪ Forløbsstruktur 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=173  
▪ Lyd 
▪ https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=174  

Filmcitater:  
 

- Børnene på psyk, DR 2017 (uddrag) 

- 7 år med Lukas Graham, Rene Sascha Johannsen 2020 (uddrag) 

- Efterskolen, Thora Lorentzen, DR 2021 (uddrag) 

- Natlæger på Vesterbro, Lars Engels 1990 (uddrag) 

- De forbandede tegninger, Karsten Kjær 2007 (uddrag) 

- Naturens uorden, Christian Sønderby Jepsen 2015 (læst som værk) 

 

Omfang 

 

12 moduler a 90 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

- Autenticitetsmarkører 

- Filmiske virkemidler 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=159
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=161
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=165
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=166
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=168
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=170
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=171
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=172
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=173
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=174
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- Definition af dokumentaren som genre 

- Etik og virkelighed i dokumentaren 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Arbejde med opgaveløsning i elektronisk portefoloio 

- Skriftlig fremstilling af analysearbejde 
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Forløb 5 

 

Selvfremstilling på sociale medier 

Indhold Teori 

- 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: 7/11, Gyldendal, 2014 (læst som værk)  

o Kasper Bjerre: Svovl (2 uddrag), 2016 

o Herman Bang: Foran alteret, 1880 

 

- Øvrige tekster: 

o Børn og unge tør ikke dele deres mening på sociale medier – end 

ikke crop top-debatten kan få Nadja Becker i kommentarsporet, 

Katrine Mengel, Berlingske 02.03.2022 

o ”Profilbilleder” i Den lyserøde elefants guide til de sociale 

medier, Perspektiver i dansk – Antologi, Dansllærerforeningens 

forlag, 2018 

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

Dansklærerforeningens forlag (2018) (s. 57 – 62) 

 

Dokumentarer 

- Fie Laursen – min ærlighed, 2016 

- Skam dig, Emma, 2015 

Omfang 

 

14 moduler á 90 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

- Det retoriske pentagram  

- Frontstage, backstage og middle region  

- Face, facetrussel og facework  

- Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, følelses- og 

holdningsmæssige og handlingsregulerende) 

- Undertekst  

- Tegnsætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative tegn) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Forløb 6 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Teori:  

- Litteraturhistorien på langs og på tværs, Tinne Serup Bertelsen m.fl. Systime 

(ibog), 2019 om det moderne gennembrud -følgende sider:  

o 1870-1890: Det moderne gennembrud 

https://litthist.systime.dk/?id=125  

o Det moderne gennembruds samfund 

https://litthist.systime.dk/?id=138  

o Livssyn og syn på litteraturen 

https://litthist.systime.dk/?id=139  

o Køn og ligestilling 

https://litthist.systime.dk/?id=c293  

o Klasse og social status 

https://litthist.systime.dk/?id=c297  

o Henrik Pontoppidan 

https://litthist.systime.dk/?id=c1165   

 

- Litteraturens veje, Fibiger og Lütgen, Systime (ibog), 2022 – følgende sider: 

o Kvindefrigørelse og sædelighedsfejden 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=614   

o Sammenbrudslitteratur 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p612  

o Amalie Skram 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2789  

o Værdisammenbrud 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2787 

Litterære tekster: 

- Ud af mørket, Victoria Benedictson, 1888 

- En stor dag, Henrik Pontoppidan, 1887 

- Lykke-Per, Henrik Pontoppidan, 1898-1904 (uddrag) 

- To Verdener, J. P. Jacobsen, 1879 

 

Film 

- Lykke-Per, Bille August, 2018 

- Lille hjælpeløse tingest, afsnit 2 af DR-serien ”Den store præmiere”, 2021 

 

Omfang 

 

12 moduler á 90 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

- Træning i basal litterær analyse, herunder:  

o Fortolkningshypoteser 

o Person- og miljøkarakteristikker 

o Fortællerkarakteristikker 

o Semantiske felter 

o Initiale determinanter 

 

https://litthist.systime.dk/?id=125
https://litthist.systime.dk/?id=138
https://litthist.systime.dk/?id=139
https://litthist.systime.dk/?id=c293
https://litthist.systime.dk/?id=c297
https://litthist.systime.dk/?id=c1165
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=614
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p612
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2789
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2787
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- Viden om den litterære periode ”Det moderne gennembrud”, herunder 

temaerne køn, kirke og klasseskel, sædelighedsfejden og ideen om litteraturen 

som problemdebatterende. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Læreroplæg 

- Individuelt og fælles skrivearbejde 

- Mundtlig fremstilling  

- Peer-feedback 

 


