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Titel 6 Dokumentarfilm 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Introduktion og grammatik 

Indhold Helle Borup: Hvad er meningen? - retorik i danskfaget (Frydenlund 2016), kapitel 1: 

Hvad er meningen med retorik i dansk?”, kap. 8 side 104-105: ”10 udbredte fejlty-

per i skriftligt arbejde” 

”Stilfigurer”, eget materiale 

Forskellige Youtube-videoer om grammatiske spørgsmål, fællestitel ”Minutdansk” 

Omfang 2 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Fakta og fiktion, teksters formål, ordklasser, metaforer, gentagelsesfigurer, teksters 

stil og tone.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 Medier 

Indhold Helle Borup: Hvad er meningen? - retorik i danskfaget (Frydenlund 2016), kap. 7: 

"Medierne i et retorisk lys" 

Vinderfoto i konkurrencen Årets Pressefoto 2017 af Asger Ladefoged 

Vejledning i at skrive en nyhedsartikel: https://indidansk.dk/nyhedsartikel-

skrive 

”Håndbog til dansk. Litteratur, sprog og medier” (Systime 2017): Afsnit om in-

troduktion til den personlig blog samt om visuelle udtryksformer  

”Hvordan skriver du det bedste blogindlæg?”, ukendt kilde 

”Blog”: https://indidansk.dk/blog-genretraek 

”Sproget arbejder” (Systime 2015), uddrag af kapitel 3: ”Fra brev til blog” 

Video, ”Hvad er et godt pressefoto?”: https://vimeo.com/130300879  

”DF’s trafikordfører taget i farlig og ulovlig kørsel”, artikel i Politiken 2. maj 

2019 

 

Skriftlig opgave om at formidle et nyhedsprodukt fundet på nettet 

Skriftlig opgave: Skriv et blogindlæg 

Omfang 4 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Vellykket kommunikation, genrebevidsthed, nyhedskriterier, pressefotos, blog og 

brev, nyhedstrekanten 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde 

 

https://indidansk.dk/nyhedsartikel-skrive
https://indidansk.dk/nyhedsartikel-skrive
https://indidansk.dk/blog-genretraek
https://vimeo.com/130300879
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 Skønlitteratur. Selvbiografiske fortællinger 

Indhold ”At læse fiktionstekster”, fra ”Dansk fra basis til D” (2017) 

"Tove Ditlevsen", biografisk portræt skrevet af Mette Winge (1995) fra: www.for-

fatterweb.dk, 1. værk  

”Mit ubetydelige Levnets løb”, selvbiografi (uddrag) af Charlotta Dorothea Biehl 

(1787) 

”Mig ejer ingen”, roman (uddrag) af Åsa Linderborg (2008) 

"Månestrålesofaen", novelle af Christina Hesselholdt, fra ”Hovedstolen” (1998)  

”Forår”, novelle af Tove Ditlevsen, fra ”Den fulde frihed” (1944) 

”Den bedste vittighed”, novelle af Tove Ditlevsen, fra ”Den onde lykke” (1963) 

”Pigebaby”, novelle i tre (korte) dele af Çiler Ilhan, fra ”Eksil” (2013) 

”En kvindes frygt”, digt af Tove Ditlevsen (1939)  

”De evige tre”, digt Tove Ditlevsen: (1942) 

”HUN ER VRED - et vidnesbyrd om transnational adoption” (uddrag), af Maja 

Lee Langvad (2014) 

“Black Power”, sang (rap) af Per Vers (2005) 

“White Girl” (uddrag), af Christina Hagen (2012) 

Omfang 4 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Fiktionsgenrer (lyrik og epik), billedsprog, fortæller, synsvinkel, personkarakteri-

stik, tid, komposition, tema og budskab, fakta og fiktionskoder. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

 

 

http://www.forfatterweb.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 Mundtlig fremlæggelse 

Indhold Helle Borup: Hvad er meningen? - retorik i danskfaget (Frydenlund 2016), kap. 4: "Ap-

pelformerne – følelser, fornuft og tillid", kap. 5: ”Din tekst skal passe til situatio-

nen”, kap. 8 side 85-89: ”Mundtlighed med virkemidler” 

Lærerproduceret materiale om høj, lav og normal stil i taler 

Dronningens nytårstale 31. december 2018, video: https://www.you-

tube.com/watch?v=8qriMRBEkSI 

"Alis nytårstale" fra Yallahrup færgeby (DR2 2007), tekst og video: 

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

Statsminister Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke den 23. juli 2011, tekst og vi-

deo: https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M  

Mette Frederiksens 1. maj-tale 2017 

Tale fra Any Given Sunday, instruction: Oliver Stone (1999): 

https://youtu.be/oSDhhZtRwFU  

Tale fra Festen, instruktion: Thomas Vinterberg (1998): https://youtu.be/RTI-

OQyjR4Ls  

 

Skriftlig (og mundtlig) opgave om at præsentere en af Tove Ditlevsens tekster 

Omfang 2 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Retoriske virkemidler, appelformer, kommunikationssituationen, humor/ironi, 

mundtligt sprog 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, mundtlig 

fremlæggelse 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qriMRBEkSI
https://www.youtube.com/watch?v=8qriMRBEkSI
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTBqhWDFKI
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://youtu.be/oSDhhZtRwFU
https://youtu.be/RTIOQyjR4Ls
https://youtu.be/RTIOQyjR4Ls


 

Side 6 af 7 

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

 

Titel 5 Argumenterende tekster 

Indhold Helle Borup: Hvad er meningen? - retorik i danskfaget (Frydenlund 2016), kap. 3: "Ar-
gumentation" 

Rina Baram: "Mine to små piger er storrygere" (debatindlæg i Politiken 21.3.2010)  

Klage til DSB: "Fra tog til tog med tung bagage" (Ud & Se, september 2017) 

”På tide å flytte hjemmefra?”, reklame for IKEA: https://www.you-
tube.com/watch?v=SBKzPjvUBNY&feature=youtu.be 

"Gi mig Danmark tilbage", sang (rap) af Natasja (2007) 

Argumentationsopgave, lærerproduceret materiale 

”Jeg håber, at Paludan bliver denne generations Muhammed-tegning”, debatind-
læg af Mahamad-Bakher Sabah, 27. april 2019 

Omfang 3 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Toulmins argumentationsmodel, argumenttyper, kommunikationssituationen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SBKzPjvUBNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBKzPjvUBNY&feature=youtu.be
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Titel 6 Dokumentarfilm 

Indhold ”Filmiske virkemidler”, lærerproduceret materiale 

”Fat om dokumentarfilmen” (uddrag), af Synnøve Kjærland og Torben Blank-

holm, Det danske filminstitut 2001 

”Ejersbo”, dokumentarfilm af Christian Holten Bonke (2015): https://filmcentra-

len.dk/gymnasiet/film/ejersbo 2. værk 

”Mødet med min fra Kasper Højhat”, dokumentarfilm af Lea Glob (2011): 

https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/modet-med-min-far-kasper-hojhat/ 

”Bandekrigerne - en insider åbner op”, dokumentarfilm af Thomas Heurlin 

(2013): https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/bandekrigerne-en-insider-abner-

op 

Omfang 2 uger 

Særlige fokus-

punkter 

Dokumentar, visuelle udtryksformer (perspektiv, lys og farver), fakta- og fiktions-

koder, filmiske virkemidler (perspektiv, lyd, lys, billedbeskæring). 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde 

 

 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/ejersbo
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/ejersbo
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/modet-med-min-far-kasper-hojhat/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/bandekrigerne-en-insider-abner-op
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/bandekrigerne-en-insider-abner-op

