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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Margrethe Østergaard (MOR, Kit Panduro Axelsen (KA), Søren Sølvhøj Skovby 

(SSK), Jacob Bach (JB) 

Hold 1daA50 17-19  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

1   Tegn på Eksistens – et introduktionsforløb til danskfagets genrer (SSK) 

2 Kommunikationsanalyse: Sproghandlinger (KA)             

3 Oplysningstiden 1720-1800 (SSK), (MOE) 

4 Romantikken 1800-1870 (SSK), (MOE) 

5 Det moderne gennembrud 1870-1890 (KA) 

6 Retorik og argumentation (MOE) 

7 Falske nyheder (KA) 

8 Journalistik (MOE) 

9 Lyrik – højskolesange (KA) 

10 Det 20. og 21. århundredes litteratur (JB, KA) 

11 Diskursanalyse (JB, KA) 

12 Byen og Poeten (SSK) 

13 Dokumentaren (SSK) 

14 Faserne i et skriveforløb (MOE) 

15  Brugsgenrer i litteraturhistorien (MOE) 
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 Da alle holdets lærere ikke har noteret sidetal på undervisningsbeskrivelsen, kan jeg ikke op-

lyse om det samlede antal af læste sider. Vi har dog læst ca. 810 s. i forbindelse med de forløb, 

jeg har haft ansvaret for. Ifølge min vurdering er der samlet set læst over 1200 s. i alt. 

Kit (KA) 



 

Side 3 af 18 

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

 

Titel 1 

 

Tegn på Eksistens – et introduktionsforløb til danskfagets genrer (SSK) 

Indhold Faglige mål: At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster. 

At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt. At anvende centrale skriftlige fremstillingsformer.  

 

Kernestof: 

DR2 deadline 06.01.2018, om udstillingen Cirkus Europa af Michael Kvium. 

The Duke, 2018, maleri af Michael Kvium 

The Faith, 2018, installation af Michael Kvium 

Grisen, 2008, kortfilm af Dorte W. Høgh 

De tre veninder, 2000, novelle af Jesper Wung Sung 

Bulbjerg, 2008, Gyldendal, novelle af Naia Marie Aidt 

ReDane, 2013, Elk film, dokumentarfilm af Domenic Balmforth, Charles Bessard, 

Andreas M. Dalsgaard 

Fedterøv, 2013, sang/musikvideo af Folkeklubben 

Op med håret, 2006, sang/musikvideo af Ufo og Yepha 

Det er os mænd, der er nogle skvat, 2010, Politiken, artikel af Mette Højbjerg 

Diverse billeder og fotos – se googlesite (klik på forløbstitel i titeloversigten). 

 

Supplerende stof: 

Faglige forbindelser i dansk, af Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trang-

bæk Hammer, Medieanalyse – semiotisk metode s. 120-133 

Håndbog til dansk, 2018, Systime, af Ole Schultz Larsen, kap. 5.5 Medier, kap. 

Oversigt til film – Filmens dramaturgi, kap. 4.10 Argumentation. 

Begreb om dansk, 2018, Systime, af Birgitte Darger, Kasper Lezuik, Claus Nielsen, 

kap. 2 – Sammenhæng og synsvinkel. 

 

Omfang 

 

14 lektioner / sidetal? 

Særlige fo-

kuspunkter 

Introduktion til danskfagets genre 

Grundlæggende teori i billede-, film-, argumentations- og tekstanalyse. 

Introduktion til skriftlighed på Hf. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/mundtlig fremlæg-

gelse/dialogbaseret undervisning  

 

 

Retur til forside 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
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Titel 2 

 

Kommunikationsanalyse: Sproghandlinger (KA) 

Indhold Faglige mål: At demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 
samspil med kultur og samfund. At kunne anvende centrale mundtlige fremstillings-
former (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbe-
vidsthed. 
 
Kernestof: 

Kjell Askildsen: ”Et dejligt sted” (uddrag) 3 s.  

De ringer, vi spiller (uddrag) 2 s. 

Gruppers selvvalgte reklamer 8 s.  

Debatten DR/TV:  

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-dr2/debatten-2018-01-25#!/ 

Retorisk kneb: Stråmanden DR/TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=LuY-q41yZ1w 

Amalie Skram: Constance Ring (1885) (romanuddrag) 3 s. 

 
Supplerende stof: 
Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. S. 176-191. Sy-
stime/Dansklærerforeningens forlag 2015. 15 s. 

Solveig Bennike m.fl.: Replikker og samtale. Faglige forbindelser i dansk 2005. 3 s. 

 

Omfang 

 

18 lektioner / 34 s. 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

5 typer af sproghandlinger: 

Følelses- og holdningsudtrykkende sproghandlinger 

Handlingsregulerende sproghandlinger 

Informationsudvekslende sproghandlinger 

Rituelle sproghandlinger 

Samtalestrukturerende sproghandlinger 

Indirekte sproghandlinger, optoning, nedtoning, samarbejdsprincippet (4 maksimer), 

høflighedsprincippet, undertekst, facework, ansigtstruende handlinger og dæmpning af 

ansigtstruende handlinger.  

Refleksion over: Hvorfor der er indlagt replikker i fiktion? Hvilken forståelse af tek-

sten bidrager sproghandlingsteorien til? 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klassedialog 

Pararbejde 

Gruppearbejde 

Eksperimentelt arbejde – rollespil 

Mundtlig eksamensøvelse i grupper  

 

Retur til forside 

 

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

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-dr2/debatten-2018-01-25#!/
https://www.youtube.com/watch?v=LuY-q41yZ1w
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Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Oplysningstiden 1720-1800 (SSK), (MOE) 

Indhold Faglige mål: At kunne demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie 
med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. At kunne navigere og 
udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 

Kernestof: 

VÆRK: Niels Klims underjordiske rejse, 1741 (oversat af Peter Zeeberg), roman 

af Ludwig Holberg  

En kongelig affære, 2012, spillefilm af Nikolaj Arcel 

Hr. Tilskuer, 1795, fabel af Peter Andreas Heiberg 

Ytringsfrihed i Oplysningstiden og Romantikken, 2005, interaktiv og virtuel 

hjemmeside af Bakkehusmuseet 

Anden vender tilbage, 2009, uddrag fra standupshow af Anders Matthesen 

Debatten, 2015, uddrag fra debatprogram vist på DR2 

Boykot oliesheikerne – køb en elbil, 2015, Politikken, artikel af Hans Davidsen-

Nielsen 

Nattergalen, 1843, eventyr af H. C. Andersen 

J. L. Holberg: Af: Epistler og moralske tanker 
Supplerende stof: 

Litteraturens perioder, 2001, af Knud Michelsen, Berit Riis Langdahl, kap. 1700-

tallet 

Humorens sproglige virkemidler, 2004, artikel af Gitte S. A. Ulstrup 

Håndbog til dansk, 2018, Systime, af Ole Schultz Larsen, kap. 4.10 Argumentation 

Det sproglige i dansk, 2018, Systime, af Peter Heller Lützen, kap. 5 Argumentation 

Byvandring til Søndermarken og Frederiksberg Have 

 

Omfang 

 

27 lektioner / sidetal? 

Særlige fo-

kuspunkter 

Litteraturhistorie – Oplysningstiden 

Argumentationsanalyse og retorik 

Humorens virkemidler 

1. Værk læsning: Niels Klims Underjordiske Rejse, 1741(oversat af Peter Zeeberg), 

roman af Ludwig Holberg  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/mundtlig fremlæg-

gelse/dialogbaseret undervisning/Byvandring  

 

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

 

Titel 4 

 

Romantikken 1800-1870 (SSK), (MOE) 

Indhold Faglige mål: At kunne demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie 
med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. At kunne navigere og 
udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 

Kernestof: 

Indvielsen, 1804, digt af Schack von Staffeldt 

Duggen, 1808, digt af N. F. S. Grundtvig 

Re-Sepp-ten, 1986, sang af Michael Bruun, Jarl Friis Mikkelsen 

Der er et yndigt land, 1819, digt af Adam Öehlenschläger 

Danmark 2009, 2013, maleri af Peter Clausen 

Skyggen, 1847, novelle af H. C. Andersen 

Flinker fyr, 2005, novelle af Pia Juul 

Hjertet der sladrer, 1843, novelle af Edgar Allen Poe 

A .Oehlenschläger: Guldhornene. 

St. St. Blicher: Trækfuglene 

 
Supplerende stof: 

Brug litteraturhistorien, 2018, Systime, af Mimi Sørensen, Mads Rangvid, kap. Ro-

mantikken: splittelse og harmoni 

Litteraturens perioder, 2001, af Knud Michelsen, Berit Riis Langdahl, kap. 

1800.1870 

1800-tallet på vrangen – 1. del, 2007, tv-program af DRTV 

Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 2014, B. Kjær-Hansen, T. Se-

rup Bertelsen 

Omfang 

 

17 lektioner / sidetal? 

Særlige fo-

kuspunkter 

Litteraturhistorie – Romantikken 

Novellen  

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/mundtlig fremlæggelse  

 

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

 

Titel 5 

 

Det moderne gennembrud 1870-1890 (KA) 

Indhold Faglige mål: At kunne analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle 

medier. At kunne demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med ek-

sempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. At kunne navigere og udvælge 

information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. At anvende centrale skriftlige 

fremstillingsformer.  

 

Kernestof: 

Kunstbilleder: 

H.A. Brændekilde: ”Udslidt”, 1889. 1 s. 

Erik Henningsen: ”Barnemordet”, 1886. 1 s. 

Christoffer-Wilhelm Eckersberg: ”Bella og Hanna. M.L. Nathansens ældste døtre”, 1820. 

1 s. 

Erik Henningsen: ”En agitator”, 1899. 1 s. 

 

Trykte tekster: 

VÆRK: Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879) (drama) 74 s. 

Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød (1887) 5 s. 

Henrik Pontoppidan: Ørneflugt 5 s.  

Herman Bang: Den sidste balkjole 5 s. 

Herman Bang: Foran Alteret 6 s. 

Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren (uddrag) 2 s. 

Johannes V. Jensen: Arbejderen (1906) 5 s. 

 
Supplerende stof: 
Henrik Ibsen. I: Thomas Bredsdorff: Et dukkehjem og fire andre skuespil. Gyldendal 2006. 
12 s. 
Videoklip fra I-bogen Litteraturhistorien - på langs og på tværs om Det moderne gennem-
brud. Systime. 
Kap. 6: ”1870-1890: Det moderne gennembrud”. I: Litteraturhistorien - på langs og på tværs. 
22 s. Systime 2014. 
Kap. 12: ”Drama”. I: Litteraturhistorien - på langs og på tværs. Systime 2014. 14 s.  
Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. S. 264-265; 280-281. Sy-
stime/Dansklærerforeningens forlag 2015. 4 s. 

Skønlitteratur på P1: Om Henrik Ibsen og Et dukkehjem: http://www.dr.dk/radio/onde-

mand/p1/skoenlitteratur-pa-p1-2016-10-12/#!/  

1800-tallet på vrangen 1864-1880: https://www.youtube.com/watch?v=kZFI-

oEXzu6U&list=PLPBwVE-hD1Phg99DEE3FLOttCLRvK66t0&index=6  

Martin Andersen Nexø i Sovjetunionen: https://www.you-

tube.com/watch?v=OeCxSlrhzbg  
August F. Schmidt: Kommentar til Pontoppidans ”Naadensbrød”. I: I-bogen Litteraturhi-
storien - på langs og på tværs om Det moderne gennembrud. Systime. 2 s. 

Camilla B. Arnsberg: Kampen om Danmark. KD 15.10. 2018 2 s. 

file:///C:/Users/Kit%20Panduro/Downloads/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Mimi Sørensen m.fl.: Industriens århundrede. I: Brug litteraturhistorien. Dansklærerforenin-

gens Forlag og Systime 2014. s. 129-144. 15 s. 

 

Omfang 

 

36 lektioner / 177 s. 

Særlige 

fokus-

punkter 

Begreber:  

Realismeformer i trykte tekster og billedkunst: 

Naturalisme 

Impressionisme 

Billedanalyse 

Køn, klasse og kirke 

Kvinderoller før og under sædelighedsfejden 

Georg Brandes´ kritik af samtidens litteratur 

Det folkelige gennembrud med bl.a. Martin Andersen Nexø og Johannes V. Jensen. 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Mundtlige kursistfremlæggelser 

Individuelt skriftligt arbejde 

Diverse CL-øvelser 

Evaluering af forløb 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 6 

 

Retorik og argumentation (MOE) 

Indhold                                                     Faglige mål:  
 

Kernestof: 

M. L. King: I have a dream. 

Holdets selvvalgte taler fra dansketaler.dk 

 
Supplerende stof: 

Tal og skriv af A. Hauser og B. Munk, systime, 2005. S.36-48 

Artiklerne: Vi er en generation af egoister af M. Albæk 
Leksikon artikel om demokrati. 

Materiale hentet fra J. Z. Hagen: Sprog og tale, mundtlighed i 

dansk. Systime.  

Afsnittene:  Talerens fem forarbejdsningsfaser, og den talende krop. 

 

 Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. 4.9, 4.10 
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Omfang 

 

9 lektioner / sidetal? 

Særlige 

fokus-

punkter          

  
En indføring i argumentets bestanddele og opbygning. At lære at ar-
gumentere og finde argumenter i div. tekster. 

  

At kunne definere forskellige talegenrer 

 At få indsigt og øvelse i retorikkens forarbejdningsfaser 

 At analysere og vurdere forskellige taler med henblik på brug af retoriske virkemid-

ler 

 At kunne anvende tidligere erhvervet viden om argumenta-

tion(hovedsynspunkter, præmisser, hjemmel og appelformer) 

 At blive bevidst om kropssprogets betydning 
 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig fremstilling og skriftligt arbejde 

 

  

Retur til forside 

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

 

Titel 7 

 

Falske nyheder (KA) 

Indhold Faglige mål: At kunne navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til in-

formation i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber. At demon-

strere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag, her med særligt 

henblik på falske nyheder i journalistik og på sociale medier. At anvende centrale 

skriftlige fremstillingsformer.  

 

Kernestof: 

Tanawat Sakdawwisarak/Ud & Se (kunstbillede) 

Natalie Yahya Rosendahl: For de unge er Nazijokes LOL. Information.dk, 25.02.2017. 5 

s. 

Michael Seidelin: De Gule Veste organiserer deres oprør på Facebook. Politiken 

11.12.2018. 2 s.  

Christian Jensen: Riv maske af facebook. Politiken 02.12.2018. 1 s. 

Jobindex A/S: Marketingschef søges til Zoologiske Haves nye taskekollektion. Jobindex 

2014. 1 s.  

H. C. Andersen: Det er ganske vist! 2 s.  

Lea Korsgaard: Fake news er ikke en del af problemet. Hvad er så? Zetland 18.01.2018. 

4 s.  

Journalistikløftet. Journalisten.dk 1 s. 

Dr Deadline 24.03.2017. 

file:///C:/Users/Kit%20Panduro/Downloads/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Diverse artikler på RokokoPosten. 10 s.  

Diverse falske nyheder på Facebook. 5 s. 

 
Supplerende stof: 
I-bog: Claus Holst: Dansk på ny. Læreplan 2017. Forløb på tværs af litteratur, sprog og 
medier. Forløb – Falske nyheder. Systime 2017. 10 s.  
Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. S. 198-222. Sy-
stime/Dansklærerforeningens forlag 2015. 24 s. 

 

Omfang 

 

15 lektioner / 65 s. 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Faglige vinkler på emnet: 

Historiske falske nyheder 

Satire og falske nyheder 

Falske nyheder eller blot vinkling? 

Falske nyheder – en trussel for demokratiet? 

 

Begreber:  

Det retoriske pentagram - kommunikationssituationen 

Nyhedstrekant 

Nyhedskriterier 

Vinkling 

Layout 

Det journalistiske sprog 

Kilder 

 

Skriftlighedsforløb, her skrive en nyhedsartikel som en ’falsk nyhed’. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Mundtlige kursistfremlæggelser 

Individuelt skriftligt arbejde 

Diverse CL-øvelser 

Evaluering af forløb: Mundtlig eksamensøvelse 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 8 

 

Journalistik (MOE) 

Indhold Faglige mål: At kunne navigere og udvælge og forholde sig kritisk og ana-

lytisk til information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fælles-

skaber. At demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebil-

ledet i dag. 
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Kernestof: 

Iltoget fra Korsør, (Politiken 2/11 1919).  

Ulykken af Tom Kristensen, 1924 

  

Supplerende stof: 

H. Olsson og H. Poulsen: Ryd forsiden, dansklærerforeningen, her: Vi er 

alle afhængige af nyheder, De fem nyhedskriterier, Nyhedsgenrer, Nyheds-

formidlingens historie. 

 
 

Omfang 

 

12 lektioner / sidetal? 

Særlige 

fokus-

punkter 

Analyse og fortolkning af trykte medietekster. At blive i stand til at vurdere medietek-

ster i en given kommunikationssituation. 

 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 9 

 

Lyrik – højskolesange (KA) 

Indhold Faglige mål: Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund. Demonstrere viden om og kunne perspektivere til 

træk af den danske litteraturs historie, herunder dets samspil med kultur og samfund. 

 

Kernestof: 

VÆRK: Et udvalg af højskolesange under temaet ”Dansk landskabsdrømme”. I: Ka-

sper Lezuik Hansen m.fl.: Højskolesangbogen i dansk. Dansklærerforeningens Forlag 

2018. 16 s. 

Halfdan Rasmussen: Noget om helte, 1955 

Kai Hoffmann: Den danske sang er en ung blond pige, 1924 

Gnags: Danmark, 1986  

H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland, 1850 

Bjørnstjerne Bjørnson: Ja, vi elsker dette landet, 1864. Norges nationalsang 

Richard Dybeck: Du gamla, du fria, 1844. Sveriges nationalsang 
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VÆRK: Søren Ulrik Thomsen: Rystet spejl (2011), digtsamling, 55 s. 

 

Supplerende stof: 

Skønlitteratur på P1: Højskolesangbogen (7. dec. 2016) 

Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, 3.6, s. 73; 80-81; 266-267. 

Sproget.dk. 

 

Omfang 

 

21 lektioner / 85 s. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Begreber:  

Kommunikationsmodel, genre, motiv, den ydre verden, den indre verden, ydre kom-

position, indre komposition, sproglige billeder, sproglige figurer, rim og rytme, sæt-

ningsopbygning, ordvalg, ordklasser, digtets tone, digtets stil, tema, perspektivering. 

 

Skriftlighedsforløb, her skrive debatterende eksamensopgave. 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Dialogbaseret undervisning via ”dialogcirklen” med fokus på en højskolesang og ud-

valgte digte i Rystet spejl 

Individuelt skriftligt arbejde - eksamensopgave 

Læreroplæg 

CL-øvelser 

Mundtlig eksamensøvelse 

Lytte til sangene via Youtube 

Tur til Det Kongelige Teater, hvor vi se teaterkoncerten ”Højskolesangbogen”. 

 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 10 

 

Det 20. og 21. århundredes litteratur (JB, KA) 

Indhold Faglige mål: Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske 

litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Demon-

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

samfund. 

 

Kernestof: 

VÆRK: Khaled Hosseini: Under en strålende sol (roman, 2015) 288 s. 

Rashaad Ernesto Green (instruktør): Umoden (kortfilm, 2008) 

Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 

Karen Blixen: Ringen 

Peter Seeberg: Patienten 

Peter Seeberg: Hullet 

Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt 
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Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 

Leif Panduro: Uro i forstæderne 

Per Højholt: Udenfor 

Per Højholt: Så og så mange lærker 

Helle Helle: En stol for lidt (tekst + kortfilm) 

Helle Helle: Fasaner  

Katrine Marie Guldager: Badeanstalt 

Peter Adolphsen: Januar for altid 

Helle Helle: de (uddrag af roman) 2018 

 

Diverse hhv. modernistiske og realistiske kunstbilleder 

 

Supplerende stof: 

Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien – på langs og på tværs (i-bog), kap. 7, 50 s. 

Erik Skyum Nielsen: Engle i sneen. Gyldensdal 2000. 2 s. 

Steffen Auring: Realismer – Modernismer. Systime 2011, s. 27-32. 

 

Omfang 

 

48 lektioner / 388 s. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Modernisme, realisme, socialrealisme, Heretica-modernisme, konfrontationsmoder-

nisme, skriftmodernisme, minimalisme. 

 

Repetition af filmiske virkemidler 

 

Skriftlighedsforløb, her skrive analyserende eksamensopgave. 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Individuelt skriftligt arbejde - eksamensopgave 

Læreroplæg 

CL-øvelser 

Mundtlig eksamensøvelse 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 11 

 

Diskursanalyse (JB, KA) 

Indhold Faglige mål: Demonstrere indblik i sprogets funktion, herunder dets samspil med 

kultur og samfund. Analysere og vurdere teksters kommunikative betydning. 

 

Kernestof: 

Billboard-reklamen for Marlboro-cigaretter. 

Transskriberet uddrag fra Et godt liv uden røg. Sundhedsstyrelsen 2013. 

Reklamer fra Toy”R”US legetøjskatalog 2009. 
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Kursisternes selvvalgte artikler om forskellige uddannelser og professioner. 

Kursisternes selvvalgte reklamer for forskellige uddannelser og professioner. 

Statsministerens nytårstale 2018 

 

Supplerende stof: 

Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, 4.11, s. 168-175. 

Anne Borup Græsborg m.fl.: Diskursanalyse i dansk. Sprog, magt og identitet, 2014. S. 8-

18; 36-46. 

 

Omfang 

 

18 lektioner / 60 s. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Begreber: forskellige diskursteorier, diskurs, nodalpunkt, ækvivalenskæde, differens-

kæde, hegemoni, antagonisme, flydende betegner, andre relevante analysebegreber 

(repetition). 

Tekster, der egner sig til diskursanalyse. 

Tekster, der ikke egner sig til diskursanalyse. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klassedialog 

Pararbejde 

Mundtlige fremlæggelser 

Notetagning 

CL-øvelser 

 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 12 

 

Byen og Poeten (SSK) 

Indhold Faglige mål: At kunne demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie 

med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. At undersøge virke-

lighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og 

metoder anvendes. 

 

Kernestof: 

Havnen, 2003, sang/musikvideo af Jokeren 

Kugledans, 2012, sang/musikvideo af EaggerStun 

En sidste tur gennem byen, 1977, digt af Dan Turell 

Til storbyens pris, 1977, digt af Dan Turell 

Store danskere – Dan Turell, 2015, portrætprogram vist på DRTV 

Gaden, 1917, digt af Emil Bønnelycke 

Lovefield, 2008, kortfilm af Mathieu Ratthe 

Bor Her, 2011, sang/musikvideo af Raske Penge 

Byens Lys, 1937, digt af Poul Henningsen 
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København, 2011, sang/musikvideo af Ulige numre 

 

Supplerende stof: 

Håndbog til dansk, 2018, Systime, af Ole Schultz Larsen, kap. 4.2 – sproglige bille-

der og 4.3 Sproglige figurer, kap. 3.6 Litterære genre (afsnittet: Digt), kap. Oversigt 

til film – Filmiske virkemidler 

Storbyen i litteraturen, Litteratursiden.dk, uddrag af Birgitte Tindbæk 

Røde Plads –Nørrebro, byvandring og læsning af byrum 

 

Omfang 

 

18 lektioner / sidetal? 

Særlige fo-

kuspunkter 

Analyse og fortolkning af lyrik 

Analyse af filmiske virkemidler  

Fremstilling af skriftlig artikel om byrum i Kbh. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/byvandring/Par-ar-

bejde/Gruppearbejde.  

 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 13 

 

Dokumentaren (SSK) 

Indhold Faglige mål:  At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning. At 

demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag. 

 

Kernestof: 

VÆRK: Testamentet, 2011, dokumentarfilm af Christian Sønderby Jepsen.  

Mirror, 2009, kortfilm af Joachim Ladefoged 

 

Supplerende stof: 

Krydsfelt, 2011, af Langdal m.fl. 

Håndbog til dansk, 2018, Systime, af Ole Schultz Larsen, kap. 5.2. 

 

Omfang 

 

15 lektioner / sidetal? 

Særlige fokus-

punkter 

Dokumentarfilmtyper 

Fakta- og Fiktionskoder 

Dramaturgi  

Filmiske virkemidler 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/mundtlig fremlæggelse/gruppearbejde/pararbejde  

 

file:///C:/Users/Kit%20Panduro/Downloads/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file:///C:/Users/Kit%20Panduro/Downloads/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 

14 

 

Faserne i et skriveforløb 

Ind-

hold 

Bygger dels på materiale fra efterslægten og eget materiale taget fra Skrivebo-
gen af E. Krogh, A. Rasmussen og S. Søgaard. Dansklærerforeningen 

  

 

.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8lek 8 lektioner 

 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

At arbejde med de forskellige faser i skrivningen. 

-          En forberedende fase – ideer, planlægning og indsamling af materiale 

-          Skrivefasen – skrives kortere og længere tekststykker, struktureres, omarbejdes og redigeres 

-          En afsluttende fase – rettes med særligt henblik på den sproglige udformning.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jfor-

mer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde og eksperimentelt arbejde.         
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Retur til  

 

Titel 15 

 

Brugsgenrer i litteraturhistorien 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

  
Folkeviser: 

 Germand Gladensvend 

Ebbe Skammelsøn 

Thomas Kingo:  Keed af verden Kjer af himlen 

Brorson: Op al den ting som Gud har gjort 

Grundtvig: De levendes land 

Knudsen: Morgensang 

Pontoppidan: Vi har stået med fakler 

Tom Kristensen: Til min ven Gustav……. 

Sebastian: det nye Europa  

Dylan: the times they are a changing 

  

Relevante afsnit i Litteraturen - på langs og på tværs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At give et indblik i de forskellige genrer, deres funktion og historiske placering 

og dermed få et overblik over brugsaspektet i en række klassiske litterære gen-

rer. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

forside 
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