
 

Side 1 af 18 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse Hf 2-årig 

Fag og niveau Dansk A jf. bekendtgørelse af 2013  

Lærer(e) Mads Krogh Lemminger + Sofie Brix Andersen 

Hold 1hfOBU 16 – 18  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb til danskfaget 

Titel 2 Selvbiografi og selvfremstilling (1.værk, selvvalgt, prosa)   

Titel 3 Nyheder  

Titel 4 Dokumentar (Danskopgave/Medieværk) (skriftlighedsforløb)  

Titel 5 Retorik og sproghandlinger (mundtlighedsforløb) 

Titel 6 Brugsgenrer med protestsange 

Titel 7 Holberg og oplysningstiden (2. værk, drama)  

Titel 8 Repetitionsforløb og skriftlighed – Velkommen tilbage 

Titel 9 Skriftlighedsforløb (3. værk, film) 

Titel 10 Romantikken (skriftligt forløb) 

Titel 11 Musik og lyrik (4. værk, selvvalgt, album) 

Titel 12 Det moderne gennembrud  

Titel 13 Modernisme og realisme (terminsprøver) 

Titel 14 Eksperimenterende realisme  (5. værk, digtsamling) 

titel 15 Repetition 

 

  



 

Side 2 af 18 

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

Retur til forside 

Titel 1 Introforløb til danskfaget 

Indhold Kernestof 

Peter Adolphsen: Stumper af en Western 

Emil Aarestrup: Angst 

H.C. Andersen: Grantræet på tekst og som film 

Om resume, referat og redegørelse fra Håndbog i Nudansk 

Om redegørelse fra Skriveøvelser til dansk 

Om tekster fra Begreb om dansk  

Om de fire litterære hovedgenrer; eget materiale 

Om grundlæggende tekstanalyse fra Skriv i alle genrer 

Faktatekster og faktakoder fra Begreb om dansk 

Trine Bramsen: Opråb til IT-nørderne  

 

(Skriftlighed er i forskellig grad indarbejdet i samtlige undervisningsforløb, 

da holdet er et ordblindehold) 

Omfang 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til hf, skolen, holdet m.m. 

Introduktion til danskfaget 

Brug af Word, intranet m.m. 

Grammatik intro (ordblindekursisterne har dertil selvstændig sprogundervis-

ning på OBU-hold igennem hele deres uddannelse) 

Diverse individuelle opgaver om skriftlighed 

Arbejdet med forskellige sproglige begreber 
2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og sti-

listikkens grundbegreber  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde, 

samarbejdende skriftligt arbejde 
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Side 3 af 18 

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

Retur til forside 

Titel 2 Selvbiografi og selvfremstilling (1.værk, selvvalgt)   

Indhold Kernestof 

Artikel fra abcnyheter.no (norsk): Verdens største bokhandel selger Breivik-

bok 

Artikel fra svt.se (svensk): Zlatan ska ge ut en självbiografi 

Uddrag af Traudl Junge: Min tid hos Adolf Hitler 

Uddrag af Knud Romer: Den der blinker er bange for døden 

Forord til Lars Larsens husstandsomdelte selvbiografi: Go’daw jeg hedder 

Lars Larsen – Jeg har et godt tilbud 

Sys Bjerre: Malene  

Sys Bjerre, tre albumcovers 

Olga Ravn: Digt om Karen Hækkerup 

Maja Mittag: Jeg kan godt være i nærheden af andre mennesker nu 

Værklæsning: selvvalgt værk, selvbiografi. 

 

Supplerende læsning: 

”Om den selvbiografiske genre” og ”Selvbiografiens historie” fra indlednin-

gen i Blaksteen: Selvbiografier (1999), s. 7-19 

Omfang 30 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Definition af genre, selvfremstilling, fortællertekniske særpræg, sproglige ken-

detegn 
2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– kommunikationsanalyse.  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

Det mediemæssige stofområde  

– dokumentartekster  

– fiktionstekster  

Her arbejdes blandt andet med:  

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, mundtlig fremstilling, 

Cooperative learning, quiz og byt 
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Side 4 af 18 

 

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

Titel 3 Nyheder og aviser 

Indhold Kernestof 

Artikler fra dagens onlineaviser: 

Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands Posten 

B.T., Ekstra Bladet 

Kristeligt Dagblad, Information, Børsen 

MetroXpress 

Nordjyske, Jyske Vestkysten 

Nørrebro-Nordvestbladet 

Zetland.dk 

Om nyhedskriterier, kildetyper, komposition, avisgenrer, interview- og avistyper; 

eget materiale 

 

Supplerende stof: 

Ytringsfrihed og satire, eget materiale i forbindelse med besøg på en udstilling 

om samme emne på Albertslund bibliotek 

Omfang 24 lektioner (inklusiv studietur til Berlin) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Nyhedstrekanten, AVISK-kriterierne, kildetyper, layout, visuel kommunikation, 

nyhedsgenrer, kommunikationssituationen 
2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistik-

kens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur 

og samfund  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, ana-

lyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne 

analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunika-

tionen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– kommunikationsanalyse.  

Det mediemæssige stofområde  

– nyhedstekster  

– dokumentartekster  

– visuelle udtryksformer  

Her arbejdes blandt andet med:  

– nyhedskriterier  

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, Skriftlig opgave med henblik på 

brug af Word og arbejde med omskrivning, sideopsætning, layout, indsæt af bille-

der m.m., skriftlig fremstilling (stilehæfte om nyheder), gruppearbejde, IT-baseret 

undervisning 

Retur til forside 
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Side 5 af 18 

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

Titel 4 Dokumentar (danskopgave og medieværk) (skriftlighedsforløb) 

Indhold Kernestof 

Rejsen på ophavet af Max Kestner 

Filmiske virkemidler fra Film-X, pdf 

Begreb om dansk om dokumentar og fakta- og fiktionskoder 

AVU-medier om dokumentarfilm i undervisningen 

Filmleksikon fra Filmcentralen.dk  

 

Supplerende læsning: 

Præsentation af Danskopgaven; eget materiale 

Introduktion til opgaveskrivning; eget materiale 

Uddrag af to artikler om Max Kestner 

Oversigt over dokumentarfilmstyper (jf. Ib Bondebjerg), eget materiale 

Forskellige eksempler på dokumentarfilm 

Eksempler på dokumentarfilmstyper: 66 scener fra Amerika af Jørgen Leth, 

Tounges untied af Marlon Riggs, March of the penguins, Fahrenheit 9/11 af 

Michael Moore, Facebookistan af Jakob Gottschau. 

Omfang 36 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

At skrive en større skriftlig opgave med særligt henblik på de taksonomiske 

niveauer, udarbejdelse af problemformulering og konklusion, kildehenvisnin-

ger og litteraturliste, opsætning og layout i skriftlige opgaver 
2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– argumentationsanalyse  

– retorisk analyse  

– kommunikationsanalyse.  

Det mediemæssige stofområde  

– dokumentartekster  

– visuelle udtryksformer  

– et værk i form af et større afrundet medieprodukt.  

Her arbejdes blandt andet med:  

– nyhedskriterier  

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, gruppearbejde, skriftligt arbejde, 

mundtlig præsentation 

Retur til forside 
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Side 6 af 18 

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

Titel 5 Retorik og sproghandlinger (mundtlighedsforløb) 

Indhold Kernestof 

Begreb om dansk: kapitlet om retorik 

Dronningens Nytårstale 2014 

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2017 

Elevatortalen fra lederne.dk  

Begreb om dansk: kapitlet om sproghandlinger 

Casper og Frank hos Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra serien Klovn 

 

Supplerende stof 

Om de tre talegenrer, stilfigurer, kommunikationsøvelser, argumentationsøvel-

ser; eget materiale 

Debatindlæg: Hvis man ikke fejrer jul, så skal men ikke bede om julehjælp af 

Pia Kærsgaard + Psykologer: gør op med det ekstreme selvfokus af Sisse Find 

Nielsen og Pia Callesen 

PDF over argumenttyper fra Espergærde Gymnasium 

Omfang 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– argumentationsanalyse  

– retorisk analyse  

– kommunikationsanalyse.  

– genrebegreber   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlig fremstilling, mundt-

lige præsentationer og fremlæggelser 

Retur til forside 
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Side 7 af 18 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 6 Brugsgenrer med protestsange 

Indhold Kernestof 

Ebbe Skammelsøn 

Bonden og elverpigen og også i en udgave ved Sorten Muld 

Der stode tre skalke og tænkte et råd 

Hans Adolph Brorsen: Op, al den ting som Gud har gjort 

Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen mast 

H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland 

Oehlenschläger: Der er et yndigt land 

PH: Man binder os på mund og hånd 

Bifrost: I kan ikke slå os ihjel 

Røde mor: Lil’ Johnnys mund 

Shu-bi-dia: Danmark 

Natasja: Giv mig Danmark tilbage 

 

Supplerende stof: 

N.F.S. Grundtvig: Et barn er født i Bethlehem 

Nordahl Grieg: Kringsatt av fiender 

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand 

Dan Turell: Danmarksdigt 

Typer af billedsprog, eget materiale 

Oplæg om dansk litteratur indtil 1920 ca., eget materiale 

Omfang 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Lyrikanalyse, rim, strofer, vers, omkvæd, metrik, trykfordeling, metriske vers og 

frie vers, individuelle, skriftlige opgaver 
2.1. Faglige mål  
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur 

og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumen-

tere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, ana-

lyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på sam-

spillet mellem tekst, kultur og samfund  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

Det litterære stofområde  

– folkevise, eventyr, salme og komedie  

– tekster fra oplysningstid og romantik  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, kursistoplæg, virtuelle arbejdsformer – IT , individuelt 

skriftligt arbejde om en selvvalgt dansk sang, gruppearbejde 

Retur til forside 
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Side 8 af 18 

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

Titel 7 Holberg og oplysningstiden (2. værk) 

Indhold Kernestof: 

Værklæsning: Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget (værk) 

Jeppe på Bjerget (1981) af Kasper Rostrup (film) 

 

Supplerende stof: 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs; kapitlet om Oplysningstiden 

Thomas Bredsdorffs introduktion i Oplysningen 

Emmanuel Kant: Hvad er oplysning (uddrag) 

Peter Andreas Heiberg: Selskabssang 

Omfang 36 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Oplysningstiden, komedie/drama – genren, opførelse af scener fra komedien, 

kursistoplæg med særligt henblik på genren og historien 
2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– retorisk analyse  

Det litterære stofområde  

Værklæsning af kanonforfatter 

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlig opgave, mundtlig fremstilling 

 

 
 

  



 

Side 9 af 18 

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

Titel 8 Repetitionsforløb og skriftlighed – Velkommen tilbage 

Indhold Kernstof: 

Nephew – Interkom kom ind (album)– First blood harddisk 

(uddrag) Martin A. Hansen - Løgneren 

Ulla Dahlerup tale fra DFs landsmøde; fra eksamensopgavesæt  

Ambrosius Stub Verden er et flyvesand 

Janus Metz: Armadillo introsekvens 

Omfang 18 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– argumentationsanalyse  

– retorisk analyse  

Det litterære stofområde  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

Det mediemæssige stofområde  

– dokumentartekster  

– visuelle udtryksformer  

Her arbejdes blandt andet med:  

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg, virtuelle arbejdsformer, 

skriftlige afleveringer, kreativ skriveøvelse 

Retur til forside 
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Side 10 af 18 

 

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

Titel 9 Skriftlighedsforløb (3. værk) 

Indhold Kernestof: 

Jakob Ejersbo: Blomster fra Superego (novellesamling) 

Anders Thomas Jensen: Valgaften (kortfilm) (3. Værk) 

Fred Breinersdorfer, Sigi Kamml: Sommersøndag 

Andreas Kølpin: Under Bæltestedet 

Sami Saif: Awaiting 

 

Supplerende læsning: 

Anders Østergaard: eksempelstil  

Richard Raskins 7 kortfilmsparametre, eget materiale 

Solveig Bennike m.fl.: Kort- og novellefilmen (fra eksamenssæt) 

Omfang 36 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

Det mediemæssige stofområde  

– fiktionstekster  

– visuelle udtryksformer  

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg, virtuelle arbejdsformer, 

skriftligt arbejde, peer feedback 
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Titel 10 Romantikken 

Indhold Kernestof 

Schack Staffeldt Indvielsen 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene 

H.C. Andersen: Klokken 

J. Ewald: Kong Kristian stod ved højen Mast 

H.C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (I Danmark er jeg født) 

Adam Oehlenschläger: Fædrelands-sang/Der er et yndigt Land 

Emil Aarestrup: Angst 

Emil Aarestrup: Paa Sneen 

Adam Oehlenschläger: Den hemmelige Røst 

Christian Winther: Hans og Grethe 

H.C.Andersen: Moderen og barnet 

B.S. Ingemann: Aftensang 

 

Supplerende stof 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs; kapitlet om Romantikken 

DR2: 1800-tallet på vrangen del 1 

Oplæsninger af Guldhornene af Paul Reumert og Per Vers  

Pocahontas: Vindens farver/Colors of the wind 

Nik og Jay: Vi vandt I dag 

Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm 

MC Einar: Det’ jul det’ cool 

- Malerier:  

Jens Juel: Dansebakken ved Sorgenfri (1800) 

Constantin Hansen: Signe og Henriette læser en bog (1826) 

Christen Købke: Udsigt fra dosseringen ved Sortedamssøen (1838) 

J. Th Lundbye: En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs (1839) 

C. W. Eckersberg: En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl (1841) 

J. Th. Lundbye: En dansk kyst (1842)  

Wilhelm Bendz: Familien Raffenberg (1831) 

Elisabeth Jerichau Baumann: Danmark (1851) 

P.C. Skovgaard: parti fra Møns klint (1852) 

P.C. Skovgaard: Bøgeskov i maj (1857)  

 

Omfang 42 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
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– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

Det litterære stofområde  

– tekster fra oplysningstid og romantik  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, Cooperative learning, skriftlig aflevering, 

peer feedback, mundtlige oplæg, oplæsning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 11 Musik og lyrik (4. værk, selvvalgt) 

Indhold Kernestof 

Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm 

MC Einar: Det’ jul det’ cool 

Sys Bjerre: Malene + Alle mine veninder + Sku’ have gået hjem 

Albumcovers til Sys Bjerre: Gør det selv + All in + Sys 

Værklæsning: Selvvalgt dansksproget album (værk) 

 

Supplerende stof: 

Om rim og paratekster; eget materiale 

Omfang 12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– retorisk analyse  

– kommunikationsanalyse.  

Det litterære stofområde  

– mindst fem værker inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsam-

ling og ræsonnerende prosa. Værkerne skal have en historisk og genremæssig spred-

ning. To af værkerne læses individuelt i tilknytning til et fagligt forløb. Kursisterne 

dokumenterer mundtligt eller skriftligt deres arbejde med hvert af disse værker.  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode   

Det mediemæssige stofområde  

– fiktionstekster  

– visuelle udtryksformer  

– et værk i form af et større afrundet medieprodukt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbejde, 

skriftlig aflevering 

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

Titel 12 Det moderne gennembrud  

Indhold Kernestof 

Herman Bang: Den sidste Aften 

Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød 

 

Supplerende stof 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien 

på langs og på tværs; kapitlet om Det moderne gennembrud 

DR: 1800-tallet på vrangen, del 6 

Sædelighedsfejden taget fra Kvinfo – køn, viden, information og forskning, s. 

1034, http://www.kvinfo.dk/side/1034/  

Sat ud af Erik Henningsen, maleri 

Debatindlæg af Katrine Winkel Holm: Jeg anklager feminismen  

Omfang 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistik-

kens 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 formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, ana-

lyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspil-

let mellem tekst, kultur og samfund  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne 

analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunika-

tionen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– argumentationsanalyse  

– retorisk analyse  

– kommunikationsanalyse.  

Det litterære stofområde  

– et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder 

realistiske og modernistiske tekster  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringer, peer feedback, virtuel 

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

Titel 13 Modernisme og realisme 

Indhold Kernestof 

St. St. Blicher: Trækfuglene 

Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (En idyl) 

Karen Blixen: Peter og Rosa/De blå øjne (uddrag) 

Sophus Claussen: Rejseminder 

Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station 

Tom Kristensen: Angst  

Peter Seeberg: Hullet 

Klaus Rifbjerg: Kanariefuglens begravelse 

Michael Strunge: Den hæslige by 

Dan Turell: Gennem byen sidste gang 

 

Supplerende stof 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs; kapitlet om Modernisme og realisme 

Om modernisme og realisme; eget materiale 

 

Terminsprøve 

Rådet for Sikker Trafik: Nederen forældre 

Peter Laugesen: Danmark er så grimt at det gør ondt 

Lars Skinnebach: Der dufter af grillmad 

Erik Jensen: Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager  

Lisbet Borker og Povl Erik Brøndgaard: Om avisreportagen 

Rune Lykkeberg: Mediemaskinen fordømmer terrorister – men gør dem også 

til globale celebrities 

Omfang 36 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 Det sproglige stofområde  

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik  

– argumentationsanalyse  

– retorisk analyse  
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– kommunikationsanalyse.  

Det litterære stofområde  

– et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, her-

under realistiske og modernistiske tekster  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.  

Det mediemæssige stofområde  

– dokumentartekster  

– fiktionstekster  

– visuelle udtryksformer  

Her arbejdes blandt andet med:  

– nyhedskriterier  

– fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlig aflevering, peer feed-

back, mundtlig præsentation 

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

Titel 14 Eksperimenterede realisme (5. Værk) 

Indhold Kernestof 

Lone Hørslev: Ground Zero 

Helle Helle: Fasaner 

Katrine Marie Guldager: Nørreport 

Jan Sonnergaard: William 

Værklæsning: Søren Ulrik Thomsen: Rystet spejl (værk) 

 

Supplerende stof 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Littera-

turhistorien på langs og på tværs; kapitlet om Eksperimenterende rea-

lisme 

Skønlitteratur på P1: digtere og dagsordner (uddrag) 

Om minimalisme, eget materiale 

Omfang 18 lektioner 

Særlige fokuspunkter 2.1. Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 

skriftligt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens 

og stilistikkens 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 formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, dis-

kussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed.  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier  

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-

pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 

fokus.  

Det litterære stofområde  

– et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i 

dag, herunder realistiske og modernistiske tekster  

– mindst fem værker inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, 

digtsamling og ræsonnerende prosa.  

Her arbejdes blandt andet med:  

– genrebegreber  

– litteraturteori og litterær metode  

– litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger.  

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, værklæs-

ning, mundtlig præsentation, peer feedback 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Titel 15 Repetition  

Indhold Repetition 

Amalie Skram: Karens jul 

Ved det grønne bord – eksamen 2 

Læreplanen af 2013 

Omfang 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Begrebslister, håndtering er nervøsitet, hvordan man går til eksamen, 

hvad gør jeg når klappen går ned, hvordan foregår eksamen, hvordan 

bedømmes man, hvad forventes af mig mm. 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, mundtlig 

præsentation 

Retur til forside 
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