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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2019 (SG), december 2020 (BI), december 2021 (BI), december 2022 

(TJ) 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Eux 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Søren Graae Rasmussen(2019), Bettina Bjerg Iversen (2020 og (2021), Tomas Bil-

leskov Jansen(2022) 

Hold 19daAUX 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Fortællinger om syndefald (SG) 

Titel 2 
Grammatik (SG) 

Titel 3 Det moderne Gennembrud (BI) 

Titel 4 Det folkelige Gennembrud (BI) 

Titel 5 Nyhedsformidling (BI) 

Titel 6 Oplysning, romantik og romantisme (BI) 

Titel 7 Dansk litteraturhistorie 1990-2022 samt 4 kanontekster(TJ) 

Titel 8 Sproglig analyse, herunder norske og svenske tekster i originalsprog (TJ) 

Titel 9 Dokumentar og sociale medier(TJ) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Fortællinger om syndefald (SG 2019) 

Indhold Kernestof: - Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Fortællinger om syndefald, s. 17-20, 62-85 fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærer-

foreningens forlag (2018).  

 

Litterære tekster:  

Lindormen (folkevise)  

Anders Bodelsen: Drivhuset  

Helle Helle: Sit eget system  

Mark Twain: Adam-Evas dagbog  

Karen Blixen: Ringen, 1958 (Kanon) 

 

Jens Blendstrup, ’Gud taler ud’ (1.værk) + Henrik Ruben Genz ”Gud taler ud” (film, 2017) 

 

Begrebet: Intertekstualitet - Reklame: More Fruit than before:  

 

Folkeviser: https://litthist.systime.dk/?id=135&L=0 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Grundlæggende litterær analyse: fortolkningshypotese, motiv, tema, fortæller, synsvinkel, person-og miljøkarakteristik, intertekstua-

litet og perspektivering - Genrer: novelle, roman, folkevise (vægt på trylleviser) - Værklæsning: læseteknikker - Skriftlighedsforløb 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning Pararbejde/gruppearbejde Skriftligt arbejde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

Grammatik (SG 2019) 

Indhold Dele af Grammatik for dummies fra Dansk Sprognævns www.sproget.dk. Det drejer sig om følgende videoer og artikler: Grammatik 

for dummies, del 1-5:  

 

https://rediger.sproget.dk/leg-ogler/grammatik-for-dummies  

Ordklasser: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-fordummies/ordklasser  

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

Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed1  

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

 

Regler for kommatering: https://sproget.dk/raadogregler/typiskeproblemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs  

 

’Styr på sproget’, Claus Petersen og Line V. Frederiksen, Systimes i-bibliotek 2019, følgende sider er anvendt:  

 

Oversigt over ordklasser, inklusive danske og latinske betegnelser: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p130  

Øvelse med navneord, tillægsord udsagnsord: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c712  

Øvelser med biord og stedord: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c711  

Øvelse med navneord, tillægsord, udsagnsord, biord og stedord. https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c710 

 

Kapitel om sætningsanalyse: https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=131&L=0 Håndbog til dansk, Ole Schultz Larsen, Sy-

stimes i-bibliotek 2019, følgende materiale: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0 

 

Kernestof: - Forskellige kommateringsopgaver - Forskellige ordklasse-opgaver m.m. - Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på 

https://sproget.dk/raadogregler/typiskeproblemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c710
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0
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sproget: https://styrpaasproget.systime.dk/ & hjemmesiden www.sproget.dk 

 

Supplerende stof: - Kommateringskursus: http://komma.edutasia.com/ - Høj stil og lav stil: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203> - Talesprog og skriftsprog: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199>  

 

Sproglig analyse:  

 

Yahya Hassan, ’Barndom’. (Ordklasser, semantiske felter)  

Klaus Rifbjerg, ’Livet i badeværelset’ (Ordklasse, semantiske felter) (Kanon) 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

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 

Klasseundervisning Pararbejde/gruppearbejde Skriftligt arbejde   

 

 

  

http://www.sproget.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199


 

 

Side 4 af 13 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Det moderne Gennembrud (BI 2020) 

Indhold 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 

 
Henrik Pontoppidan: Lykke-Per I, s.94-104 (uddrag), 1905 (2.værk kombineret med filmen) 
 
Lykke-Peer, 2018, instruktør Bille August 

 

Omfang 

 

Ca. 18 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 

Mundtligt oplæg for andre – øvelse i at formulere sig og bruge fagbegreber 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Det folkelige Gennembrud (BI 2020) 

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) (3. værk) 

Film: Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren 

 

Skriftlighed: Analyserende opgave om Martin Andersen Nexø: Murene (1918) 

Omfang 

 

Ca. 8 lektioner 

Særlige fokuspunkter Lære noget om perioden, at kunne skelne perioden fra Det moderne Gennembrud. 

Træne lyrikanalyse. 

At træne alternative indlærings- og udtryksformer 

Differentiere gruppearbejde 

Opnå højere taksonomi 

Værklæsning indenfor perioden 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, filmfremvisning, projektarbejdsform, gruppearbejde, matrixgrupper, CL  

 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, tavleundervisning, gruppearbejde, onenote-arbejde, individuelt arbejde, 

mundtlig fremlæggelse, træning i den første skriftlige eksamensgenre. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Nyhedsformidling (BI 2021) 

Indhold • Perspektiver i dansk: S. 270-300 

• Perspektiver i dansk – antologien: s.105-113 

• Villy Sørensen: Blot en drengestreg, 1953 (Kanon) 

• Journalisten: MetroXpress satser på følelser, forførelse og WTF-faktoren, 2015 

• Oliver Nyberg: ”Clickbait: Disse danske medier snyder dig til at klikke”, Videnskab.dk, feb. 2016 

• Fingerplanen: https://www.youtube.com/watch?v=EzI80kyiUB4 
• Ryd forsiden Henning Olsson og Henrik Poulsen, Dansklærerforeningens Forlag, 2 rev. Udg, 2. oplag, 2005, s. 70 – 76: om nyheds-

genrer. (7ns) 
• Statistik over aviser i Danmark (2 ns) 
• Minervamodellen (2 ns) 
• Henrik Nordbrandt: Vuggevise https://politiken.dk/kultur/art5590535/Et-digt-bryder-ind-i-verden 

• BT: ”Fra drøm til mareridt”, 21.10.2013 

• Berlingske: ”Migrantstrømmen til Grækenland vokser”, 30.10.2019 

• Børsen: ”Prisvinder sender racisme-anklagermod Mette F. i takketale”, 30.10.2019 

• TV!TV!TV!: ”Breaking news”, 17.05.16 

• Forskellige artikler: 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/henning-samler-ind-til-de-efterladte 

https://ekstrabladet.dk/112/doedstoget-paa-storebaelt-lignende-ulykke-er-sket-i-tyskland/7466902 

https://24nyt.dk/breaking-seks-personer-draebt-i-togulykke-paa-storebaeltsbroen/ 

https://www.information.dk/indland/2019/01/togulykke-paa-storebaeltsbroen-alvorligste-mere-30-aar 

https://www.tveast.dk/artikel/vind-var-formentlig-skyld-i-ulykke-paa-storebaeltbroen-politiet-vil-nu-undersoege-
reglerne  

• Politiken: ”Nekrolog: Gåden om manden i spejlet”, 27.06.09 

• Dokumentar: ”Syrien, den brændte jord”, Politiken 
https://politiken.dk/udland/fokus_int/borgerkrigenisyrien/art5613937/Unik-dokumentar-fra-Syrien-Hvad-har-de-gjort-galt 

• Deadline, 10.09.2015: https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-krarup-til-zornig-klamt-du-flasher-din-naestekaerlighed 

• Fake news – test: https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook 

• Facebookopslag: ”Flygtning sparker gravid”, 2015 

• Huxi Bach: Ugen plus det løse, 24.11.19, https://www.dr.dk/drtv/se/ugen-plus-det-loese-med-huxi-bach_151580 

• Rokokoposten: ”Brad Pitt og Angelina Jolie løser flygtningekrisen”: Vil adoptere syriske flygtningebørn”, 2016, 
https://rokokoposten.dk/2016/02/21/brad-pitt-angelina-jolie-loeser-flygtningekrisen-adoptere-syriske-boern/ 

• Den korte Weekendavis: ”Kærlighed i coronaens tid: https://www.youtube.com/watch?v=Jiwv-twYm2w 

• Tekstspot: ”Hvad er clickbait?”, https://tekstspot.dk/hvad-er-clickbait/ 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt   
• Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber  
• Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund   
• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbe-
vidsthed   
• Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbe-
vidsthed. – analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster – analysere og vurdere teksters kommunikative betyd-
ning   
•  Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag   
•  Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesska-
ber   
•  Demonstrere viden om fagets identitet og metoder   
•  Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.  

 
Begreber i spil: Nyhedskredsløb, Nyhedstrekant, avistyper, informative genrer, opinionsgenrer, typer af kilder - opinionskredsløb, Den bor-
gerlige offentlighed, vinkling, fake news, clickbait 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer under Corona/projektarbejdsform i Teams/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt 

arbejde/lyt og skriv/mundtlig fremstilling/individuelt arbejde/paneldebatter 

 

Retur til forside 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzI80kyiUB4
https://politiken.dk/kultur/art5590535/Et-digt-bryder-ind-i-verden
https://www.tv2fyn.dk/artikel/henning-samler-ind-til-de-efterladte
https://ekstrabladet.dk/112/doedstoget-paa-storebaelt-lignende-ulykke-er-sket-i-tyskland/7466902
https://24nyt.dk/breaking-seks-personer-draebt-i-togulykke-paa-storebaeltsbroen/
https://www.information.dk/indland/2019/01/togulykke-paa-storebaeltsbroen-alvorligste-mere-30-aar
https://www.tveast.dk/artikel/vind-var-formentlig-skyld-i-ulykke-paa-storebaeltbroen-politiet-vil-nu-undersoege-reglerne
https://www.tveast.dk/artikel/vind-var-formentlig-skyld-i-ulykke-paa-storebaeltbroen-politiet-vil-nu-undersoege-reglerne
https://politiken.dk/udland/fokus_int/borgerkrigenisyrien/art5613937/Unik-dokumentar-fra-Syrien-Hvad-har-de-gjort-galt
https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-krarup-til-zornig-klamt-du-flasher-din-naestekaerlighed
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook
https://www.dr.dk/drtv/se/ugen-plus-det-loese-med-huxi-bach_151580
https://rokokoposten.dk/2016/02/21/brad-pitt-angelina-jolie-loeser-flygtningekrisen-adoptere-syriske-boern/
https://www.youtube.com/watch?v=Jiwv-twYm2w
https://tekstspot.dk/hvad-er-clickbait/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Oplysningstid, Romantik og Romantisme 

Indhold Nikolai Arcel: En kongelig affære (2012) – som forløber for Romantikken 

Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget (Kanon, drama, 4. værk) 

 

• Litteraturhistorien på langs og på tværs: ”Romantikken”, https://litthist.systime.dk/index.php?id=124 

• H.C. Andersen: Klokken, 1845 

• N.F.S. Grundtvig: Danmarks Trøst, 1820 

• Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt Land, 1819 

• Johan Krohn: Peters Jul, 1870 

• Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen, 1828 (5. værk, kanon) 

• Freud: Das Unheimliche 

• Dobbeltgængermotivet 

• Edgar Allan Poe: Den sorte kat, 1843 

• H.C. Andersen: Skyggen, 1847 

• Politiken: ”Anmelderne: Black Swan er en gudesmuk film”, 19.01.11 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Periodens kendetegn og livssyn. 

• Skærpning af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning af prosa og lyrik samt perspektivering til nyere tekster 
• Skammens former (findes i teorien fra Litteraturens huse)  
• Dualisme  
• Idealisme  
• Panteisme  
• Organismetanken  
• Biedermeier  
• Nationalromantik  
• Universalromantik  
• Nyplatonisme  
• Romantisme (herunder poetisk realisme)  

• Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller(Sildig Opvaagnen) 

• Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger 

• Dobbeltgængermotivet i litteratur 

Remediering og perspektiveringens vigtighed 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, individuel læsning, fremlæggelse  

 

Retur til forside 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Dansk litteraturhistorie 1990-2022 samt 4 kanontekster 

Indhold 1990-2000 

”Minimalistisk realisme i litteraturen”, DRKultur, 27. april 2011 

”Minimalisme|Gyldendal – Den Store Danske” af Anne Kjær og Klaus Rothstein fra denstoredan-

ske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_5/Korte_former 

”Minimalisme – Wikipedia, den frie encyklopædi” fra da.wikipedia.org/wiki/Minimalisme 

”Minimalisme – i 1990´erne” i ”Perioder|forfatterweb” fra forfatterweb.dk/oversigt/perioder” 

”Minimalisme” i ”danskf-minimalisme” fra danskf.wikispaces.com/minimalisme 

”Minimalisme – Helle Helle” i ”Helle Helle|forfatterweb” fra forfatterweb.dk/oversigt/zhelle00”(uddrag) 

”Autograf – Helle Helle”, DR2, 14. marts 2009, Clement Kjærsgaard og Helle Helle 

”Film”, ”En stol for lidt” og ”Rester” fra ”Rester”(1996) af Helle Helle 

 

2000-2022 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2014), Systime, af Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen om dansk litteratur fra 

2000-2022 

”Kalak”(2007)(uddrag) af Kim Leine 

”Giftige blomster og bær”(2009) fra ”Jeg ved ikke om den slags tanker er normale. Skilsmissedigte” af Lone Hørslev, Forlaget Hjørring 

”Korrekthedsbiblen”(2019)(uddrag) af Christina Hagen 
"Ordkraft - Privatliv i litteraturen", DRKultur, 
3. november 2011, Klaus Rothstein. 
"Lyrikporten - Christina Hagen", dk4, 9. maj 2016, Jørgen Leth og Henrik Poulsen. 
"Deadline 12 januar 2019", DR2, med Christina Hagen. 
"Deadline 17. april 2017", DR2, med Christina Hagen, vært Niels Krause-Kjær 
 
4 kanontekster 
”På Memphis Station”(1904) af Johannes V. Jensen(kanon) 
”Det blomstrende slagsmål” fra ”Fribytterdrømme”(1920) af Tom Kristensen(kanon) 
”Agerhønen” fra ”Agerhønen”(1947) af Martin A. Hansen(kanon) 
”Patienten” fra ”Eftersøgningen”(1962) af Peter Seeberg(kanon) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: 

2000-2022: 9/11, Utøya, Brexit, klimakrise, social ulighed, #metoo, fake news, SoMe, flygtig og flydende identitet, paratekst, realistisk 

tendens i dansk litteratur omkring årtusindeskiftet og frem til i dag, autofiktion, ”at tage af hovedstolen”, dobbeltkontrakten, sampling, 

readymade, performativ biografisme, politisk korrekt, ironi, absurd, centrallyrik, interaktionslyrik, genrehybrid, grafisk roman 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Øvelse i at holde et mundtligt oplæg for klasser 

Quizzer 

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

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Sproglig analyse, samt norske og svenske tekster i originalsprog 

Indhold ”Perspektiver i dansk”(2018) af Mads Rangvid og Mimi Sørensen side 115-119, 121-124, 145-155, 157-161 

”Tale ved SID´s kongres”, 13. september 2001, af Poul Nyrup Rasmussen 

”Tale ved klimamarchen 2019”, den 25. maj 2019, af Greta Thunberg, https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-

klimamarchen-2019-oversaettelse/  

”Kronprins Frederiks tale ved sit bryllup med kronprinsesse Mary”, den 15. maj 2004 

”Leonardo DiCaprios tale i FN”, den 23. september 2014 

Toulmins model øvelse – “Fjern ukrudt” 

Toulmins model øvelse – ”Svenske katolikker” 

Toulmins model øvelse – ”Jeg synes (ikke) om Facebook”, Søren Boy Skjold, underviser, Danmarks medie- og journalisthøjskole, 15. 

januar 2015 

Vejledning i at skrive stil om ”Klima(s)krig: Den globale opvarmning er en eksistentiel trussel mod menneskeheden”, kronik, Jesper 

Møller Grimstrup, 26. august 2018, (et forløb med særligt fokus på skriftlighed)(produktivt og refleksivt arbejde med kursisternes ud-

tryksfærdighed, herunder mindst et forløb med særligt fokus på kursisternes udtryksfærdigheder) 

”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”(2015), Systime, Ole Schultz Larsen, side 150-151 

”Perspektiver i dansk”, (2018), Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Dansklærerforeningens Forlag, side 30-31 

”Textanalyse.dk”(2005) af Jørn Ingemann Knudsen side 80-81, 94, 102, 105-109, 123-124 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2011) af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist side 132-133 

”Tekstanalyse og litterær metode”(2010) af Thomas Thurah side 112-117 

37 små øvelser til billedsprog 

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

”Regnmåleren”(1943) fra ”Grønne digte” af Ole Sarvig 

”Landet som icke är”(1922) af Edith Södergran 

”STORBY-NATT”(1925) af Rudolf Nilsen fra ”På stengrunn” 

”TRAPPAN”(1929) af Artur Lundkvist fra ”Naket liv” 

”Bomull”(1930) af Harry Martinsson 

”Her og hisset”(1934) af Arnulf Øverland fra ”Riket er ditt” 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: pointe, begrundelse, grundantagelse, postulat, appelformer: patos, etos, logs; argumentationsgreb: ekspertargument, 

rygdækning, autoritetsargument, erfaringsargument, eksempler, gendrivelse, generalisering, ordvalgsargument, naturlighedsargument, 

glidebaneargument, skræmmeargument, ad hominem-argument, stråmandsargument, hæderlighed, vægt, metafor, sammenligning, me-

tonymi, besjæling, personifikation, symbol, strofe, verslinje, bogstavrim, herunder konsonantrim/allitteration og vokalrim/assonans, 

enderim, indrim, parrim, krydsrim eller fletrim og klamrerim, omsluttende rim eller kiastisk rim, den informative tale, den politiske tale, 

lejlighedstalen, anafor, alliteration/konsonantrim/bogstavrim, antitese/modsætning/kontrast, epifor, hyperbel, interjektion, lito-

te/eufemisme/underdrivelse, retoriske spørgsmål, apostrofe, onamatopoetikon, paradoks, Ciceros pentagram: afsender, emne, modta-

ger, omstændigheder/situation, sprog 

 

Mål: 

At eleven får sproglig bevidsthed 

At eleven kan skelne mellem forskellige former for billedsprog 

At eleven får genrebevidsthed 

At eleven opøver evne til at læse og forstå lyrik 

At eleven får kompetence til at analysere og fortolke et digt 

At eleven bliver i stand til at sætte digte ind i en litteraturhistorisk sammenhæng 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund 

At eleven får et indgående kendskab til argumentationsanalyse 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

Analysere og vurdere tekster kommunikative betydning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde 

CL 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 9 

 

Dokumentar og sociale medier 

Indhold ”DOX-forløb i medier”(2016), Granild & Wolfhagen, side 14-26 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2010) af Berit Riis Langdahl, Pia Quist og Mimi Olsen side 298-301 

”Den iscenesatte virkelighed”(2004) af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harbøe side 126-127, 154-157, 161-174 

”Prostitutionens bagmænd”, DR1, 19. maj 2008, af Christian Andersen 

”Beton”(2011)(værk) af Jakob Mathiassen(professionsrettet tilgang) 

”Natlæger på Vesterbro”(1990), et afsnit, af Lars Engels 

”Børnene på psyk”(2017), afsnit 1, DR  

”Fattige danske børn – den usynlige arv”(2012)(uddrag) 

”Rocket Brothers”(2003)(uddrag) af Kasper Torsting 

”Perspektiver i dansk”, kapitlet om selvfremstilling på de sociale medier(2018), Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Dansklærerforenin-

gens forlag, side 86-89, 94-95, 98-103 

”Sprog i sociale medier”(2018), Tina Thode Hougaard m.fl. side 57-62 
”Kortfilm – Filmiske virkemidler” fra docplayer.dk/1719613-Kort-filmiske-virkemidler.html) 

”Min ærlighed”, Fie Laursen, YouTube 

”Jeg har en samtale”(2014) fra ”7/11”, Casper Eric 

”Svovl”(2016)(2 uddrag), Kasper Bjerre 

”Uploaded”, Kampagnefilm lavet af Medierådet for Børn og unge i 2017 

”Håndbog i dansk”(2015), Ole Schultz Larsen, side 93-94 

”Prostitutionens bagmænd”, DR1, 19. maj 2008, Christian Andersen(6. værk) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: dokumentar, genre, autenticitetsmarkør, stillbillede, nightvision, voice over, tekstskilte, grafik, arkivmateriale, inter-

view, kilder, videodagbogsoptagelser, sløring af billeder, forvrængning af lyd, skjult kamera, håndholdt kamera, point of view, kamera-

føring, håndholdt kamera, on location-optagelser, dækbillede, dårlig belysning, brud på den fjerde væg, rekonstruktioner, mockumen-

tary, found footage, etik og manipulation i dokumentar, tildækning, beskæring, vinkling, fjernelse eller bortcensurering af ting for at 

skjule sandheden, montage af optagelser fra forskellige begivenheder (uden at markere), tilsætning af opmærksomhedsafledende opta-

gelser, arrangerede og fejlidentificerede optagelser, den sociologiske dokumentar, institutionsdokumentar, sagsorienterede dokumen-

tar, portrætdokumentar, berettermodellen, autoritativ fortælleform, observerende fortælleform, interaktiv fortælleform, poetisk fortæl-

leform, bølgemodellen, fakta: bundet af virkeligheden, sande historier, objektiv, information; fiktion: frit forhold til virkeligheden, op-

digtede historier, subjektiv, underholdning, identifikation, tilbageholdelse af viden; metafor, metonym, split screen, 

form/komposition/forløbsstruktur, indhold/handling, billedudsnit: supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær; perspektiv: 

normalperspektiv, fugleperspektiv, frøperspektiv; kamerabevægelser om egen akse: panorering, tilt; egentlig bevægelse af kameraet: 

travelling, kran, steady-cam, håndholdt kamera; lys: high-key belysning og low-key belysning; lyd: asynkron lyd og synkron lyd; klip-

ning: kontinuitetsklipning, montageklipning, parallelklipning, dækbilleder, suspense, surprise; frontstage, backstage, middle region, 

face, facetrussel, facework, sproghandlinger: samtalestrukturerende, informerende, følelses- og holdningsmæssige, handlingsreguleren-

de; undertekst, personlig branding, identitet på de sociale medier, identitet i den virkelige verden, identitet i praksis, identitet over tid, 

optone, nedtone, kontekst, den etiske fordring, nettets anonymitet, emojis, direkte og indirekte sproghandlinger, neografi-nyskrift, ny 

tegnsætning, syntaktiske tegn, kommunikative eller pragmatiske tegn, skilletegn, meningstegn, pragmatisk funktion 

 

Mål: 

At eleven får et indgående kendskab til forskellige begreber med hensyn til dokumentar og medieanalyse 

At eleven kan foretage en kvalificeret mediefaglig analyse 

Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

CL 

Oplæg 

Summegrupper 

 

Retur til forside 
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Retur til forside 

 

Titel 1 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Retur til forside 

 

Titel 1 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 


