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Undervisningsbeskrivelse 
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin Sommer 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Rikke Randorff Hegnhøj (halvdelen af klassen første år) 

Sofie Adsersen (halvdelen af klassen første år) 

Mads Krogh Lemminger (pædagogikumkandidat efterår 2017)  

Nina Esper (pædagogikumkandidat 2017-18) 

Thomas Wulff (hele klassen andet år) 

Hold 2.X. (1.p og 1.q 2017-18) 

– Bemærk: De første fem forløb findes i to udgaver! 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb: 

Titel 1 Introforløb: tekstanalyse + skriftlighed 

Titel 2 Nyhedsformidling 

Titel 3 Lyrik (inkl. rocklyrik – første værk) 

Titel 4 Oplysningstiden 

Titel 5 Dokumentar (inkl. andet værk) 

Titel 6 Dansk-historieforløb (+ historieopgave) 

Titel 7 Sproghjørnet 

Titel 8 Filmhjørnet 

Titel 9 Kærlighed, slægt og ære (inkl. tredje værk) 
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Titel 10 Retorik og argumentation 

Titel 11 Realistisk litteratur 

Titel 12 Samtaleanalyse 

Titel 13 Sprognormer 

Titel 14 Professioner i praksis (inkl. fjerde værk) 

Titel 15 Ekspressionisme (inkl. femte værk) 

Title 16 Døden (inkl. sjette værk) 

 

Gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 

 

Introforløb: tekstanalyse + skriftlighed 

Indhold 

 

1.P  

 

Anvendt grundbog gennem hele forløbet for begge hold:  

Kjær-Hansen og Bertelsen: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, 

Systime i-bog 

 

Kernestof:  

 Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog og 

medier” (Systime iBog 2017): ”Fiktionskontrakt”, ”Faktakontrakt”, 

”1.1 Dansk er mange ting”, ”1.2 Dansk er et hermeneutisk fag”, 

”Ordklasser”, ”Sætningsopbygning” 

 Claus Holst: ”Dansk på NY” (Systime 2017): ”Genrer” og 

”Faktatekster har fire hovedfunktioner” og ”Fiktive tekstformer” 

 Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø: ”Til tasterne – skriftlighed i 

dansk” (LR Uddannelse 2016), ”kap. 1 At skrive en artikel” 

 Emil Aarestrup: ”Angst” (1838)  

 Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996) 

 Martin A. Hansen: ”Roden” (1955)  

 Peter Seeberg: ”Patienten” (1962)  
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 Jakob Ejersbo: ”Blomster” (2000)  

 Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920)  

 St. St. Blicher: ”Skinsyge” (1845) 

 

Supplerende stof:  

 Analysemodeller til litterær analyse (fra ”Litteraturhistorien på 

langs…”) 

 ”Danish Mother Seeking” (Youtube)  

 Uddrag af ”Mirror” (Joakim Ladefoged 2008)  

 Uddrag af Chris McDonald: ”Den magiske pille”  

 Uddrag af sæson 4 af Klovn: ”Sankthans” (2010)  

 Kortfilmen ”Strangers” (Israel 2003) 

 Lærerproduceret materiale om skrivning og skriftlighed  

 Uddrag af Christina Hagen: “White Girl” (2012)  

 

Værktøjer: 

 Sproget.dk  

 Ordnet.dk  

 Skriveportalen.dk  

1.Q Anvendt grundbog gennem hele forløbet for begge hold:  

Kjær-Hansen og Bertelsen: Litteraturhistorien – på langs og på tværs, 

Systime iBog 

 

Kernestof: 

 Jacob Ejersbo: ”Blomster” (fra ”Superego”) (2000) 

 Introduktion til tekstgenrer: lyrik – epik – drama m.m. 

 Analysemodeller til litterær analyse (fra ”Litteraturhistorien på 

langs…”) 

 Katrine Marie Guldager: ”Blomster” (fra ”København”, 2004) 
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 Peter Seeberg: “Patienten” (1962) 

 Martin A. Hansen: ”Roden” (1955) 

 Portræt af Guldager 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZGHJGFtBtBg) 

 Isam B: ”I Danmark er jeg født” 

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

fædreland”, 1850) 

 Kortfilmen ”Blomsterfangen” (1996) af Jens Arentzen (på 

Filmcentralen) 

 

Supplerende stof: 

 Introduktion til artikelskrivning 

 Portrætinterviewet som genre: Klassens Blå Bog 

 To portrætinterview fra Ud & Se 

 Kortfilmen ”Strangers”, 2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA) 

 Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog og 

medier” (Systime iBog 2017): ”Fiktionskontrakt”, ”Faktakontrakt”, 

”1.1 Dansk er mange ting”, ”1.2 Dansk er et hermeneutisk fag”  

 Claus Holst: ”Dansk på ny” (Systime 2017): ”Genrer” og 

”Faktatekster har fire hovedfunktioner” og ”Fiktive tekstformer” 

 

Værktøjer:  

 Sproget.dk  

 Ordnet.dk  

 dsn.dk 

 Skrivopgave.kk.dk 

 Forfatterweb.dk 

Særlige 

fokuspunkter 

Tilegnelse af gode studievaner 

Kendskab til fagets og uddannelsens indhold, metode og værktøjer 

https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA
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Arbejde med grundlæggende danskfaglige begreber, f.eks. 

berettermodellen, filmiske virkemidler, genrebegreber, billedsprog, 

stilfigurer m.m. 

Tekstanalyse 

Skriftlighed og sprogrigtighed, herunder kreativ skrivning 

Videoproduktion 

Genrekendskab, epik, lyrik og drama, medie-, lyrik- og litterær analyse 

herunder fakta- og fiktionsgenrer, fakta- og fiktionskoder, hermeneutisk 

metode, fortolkning, tema, det udvidede tekstbegreb, fortællertyper, 

personkarakteristik 

Skrivning og skriftlighed, formidlingsbevidsthed, fagfælle-respons og 

konstruktiv kritik, skriveproces, grammatik, ordforråd, artikelgenren, 

værktøjer til sproglig hjælp. 

Omfang Cirka 80 sider 

 

Titel 2 

 

Nyhedsformidling 

Indhold 

1.P 

Kernestof: 

 Fra ”Den iscenesatte virkelighed” (Systime 2017): ”Er det fup eller 

fakta at tale om fakta og fiktion?”, ”Kildetyper”, ”Mediering og 

medialisering”, ”De fem nyhedskriterier”, det retoriske 

pentagram, nyhedsmediers målgrupper. 

 Uddrag af Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, 

sprog og medier” (Systime iBog 2017): Afsnit om nyhedsteksters 

komposition 

 Diverse klip fra TV-avisen: ”Tuberkulose i Thisted”, ”Juletræet i 

Kokkedal”. 

 Klip fra TV2 Nyhederne: ”Polterabend” 

 Lærerproduceret materiale om nyhedsformidling i historisk 

perspektiv, nyhedskriterier 

 TV-Avisen fra 27. oktober 2017 
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 Information, 3. februar 2006: ”Mediekommentar: Verden ifølge 

forsiden” 

 Video: ”Hvad er et godt pressefoto?”: 

https://vimeo.com/130300879 

 

Supplerende stof:  

 BT: ”15-årige Sofie fik delt sexvideo på nettet: Nu vil regeringen 

hæve straffen for hævnporno”, 3. februar 2017. 

 Eksempler på online-aviser: BT, EB, Politiken, JP, Berlingske. 

1.Q Kernestof: 

 Uddrag af Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, 

sprog og medier” (Systime iBog 2017): Afsnit om avisjournalistik, 

nyhedsgenrer, fortællende journalistik, kilder og vinkling, 

nyhedstrekanten 

 Teori om nyhedsmedier fra ”Begreb om dansk”, Systime, i-bog, 

kapitel 10 om nyhedskriterier, nyhedstrekant, sociale medier, 

stilfigurer 

 Lærerproduceret materiale om nyhedsformidling i historisk 

perspektiv, opbygning af nyhedsartikler, retorisk pentagram m.m. 

 Aktuelle eksempler på nyheder i diverse online-medier 

 TV-Avisen fra 2. november 2017 

 Diverse aktuelle artikler fra online nyhedsmedier 

oktober/november 2017 

 Uddrag af Herman Bang: ”Branden” (1884) 

 ”Hearts and minds”, kortfilm, 2012 

(https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/hearts-and-minds/) 

 Ekstra Bladet: ”Balders død – tårevædet afsked”, 28. marts 2012. 

 Berlingske, 8. april 2015: ”Yahya Hassan rablede sig ind i dansk 

politik” 

 Berlingske, 2. oktober 2017: ”USA’s dødeligste masseskyderi: 

Mindst 50 dræbt og over 400 såret i Las Vegas” 

https://vimeo.com/130300879
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/hearts-and-minds/
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Supplerende stof: 

 Video fra YouTube om unge og anoreksi 

(https://www.youtube.com/watch?v=dBz0v8SdqD8) 

Særlige 

fokuspunkter 

Artikelskrivning, rubrikskrivning  

Nyhedsgenrer, avistyper 

Nyhedskriterier 

Nyhedstrekanten 

Det retoriske pentagram og kommunikationssituation 

Alternative nyhedsmedier (sociale medier) 

Statistik på nyhedskilder 

Medialisering og remidealisering 

Fakta over for fiktion 

Kildetyper og vinkling 

Omfang Cirka 60 sider 

 

Titel 3 

 

Lyrik (inkl. rocklyrik – første værk) 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  

 Sys Bjerre: ”Kære farmor – du som er i Herlev ”(2008)  

 C.V. Jørgensen: ”Det Blonde Danske Smil” (1980)  

 L.O.C: “Frk. Escobar” (2005)  

 Nephew: ”En wannabe Darth Vader“ (2009)  

 Per Vers: ”Black Power” (2005)  

 Sys Bjerre: ”Malene” (2008), ”Alle mine veninder” (2010), ”Sku’ 

ha’ gået hjem” (2012)  

 3 covers fra Sys Bjerres albums: ”Gør det selv”, ”All in” og ”Sys”  

 

Supplerende stof:  

https://www.youtube.com/watch?v=dBz0v8SdqD8
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 Halfdan Rasmussen: ”Digte skal ikke forklares” 

 Peter Faber: ”Sikken voldsom trængsel og alarm” (1848)  

 MC Einar: ”Jul - det’ cool” (1988)  

 Erik Knudsen: ”Varehuset total” (1958)  

 Henrik Nordbrandt: ”Istid” (1977)  

 Om billedsprog – eget materiale  

 Om rim – eget materiale  

 Om paratekster – eget materiale  

 Kursisternes værkanalyser af et musikalbum  

 

Første værk: Selvvalgt værk – analyse af et album + af en udvalgt 

musikvideo. 

1.Q Kernestof: 

 Sorten Muld: ”Bonden og elverpigen” (tekst + musik) 

 ”Ebbe Skammelsøn” (tekst + melodi) 

 Thomas Kingo: ”Sorrig og glæde” (1681) 

 H. A. Brorson: ”Op! Al den ting” (1734) 

 Grundtvig: ”Et barn er født” (tekst + melodi) (1820/1845) 

 Jeppe Aakjær: ”Jens Vejmand” (tekst + melodi) (1905) 

 Emil Bønnelycke: ”Gaden” (1917) 

 Tom Kristensen: ”Nat i Berlin” (1921) 

 Nordstrøm: ”Berlin” (2006) 

 Natasja: ”Gi’ mig Danmark tilbage” (tekst og video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI) 

 Mund de Carlo: Genfortolkning af Bønnelyckes ”Gaden”, 2013 

(tekst + video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqTcv_ZK5Fs) 

 Lærerproduceret materiale om rocklyrik, herunder rocklyrikkens 

sprog, stilistik, sproglig analyse, stilfigurer, analyse af 

https://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI
https://www.youtube.com/watch?v=UqTcv_ZK5Fs
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musikvideoer (filmiske virkemidler), billedsprog, rim og rytme, 

analyse af lyrik 

 Appendiks om filmiske virkemidler fra ”Zoom”, s. 286-289.  

 Introduktion til middelalder og folkeviser, barok, analysemodel til 

lyrik (”Litteraturhistorien på langs…”) 

 Introduktion til renæssance og rokoko (elevresearch m.m.). 

 Lærerproduceret oversigt over litterære perioder i overblik 

 

Første værk: Selvvalgt værk – analyse af et album + af en udvalgt 

musikvideo (videooplæg) 

Særlige 

fokuspunkter 

Lyrik, sangtekster, semantiske felter, motiv og tema, rim og rytme, 

billedsprog (metafor, besjæling, personificering, sammenligning), figurer 

(anafor, epifor, antitese, paradoks m.fl.) 

Genrer, centrallyrik, brugslyrik, komposition, intertekstualitet, 

paratekster 

Sproglig analyse 

Billedanalyse 

Filmiske virkemidler 

Mundtlig fremstilling 

Omfang Cirka 70 sider 

 

Titel 4 

 

Oplysningstiden 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  

 Afsnittet om Oplysningstiden i ”Litteraturhistorien – på 

langs…”  

 Uddrag af Ludvig Holberg: ”Jean de France” (1723)  

 Uddrag af Ludvig Holberg: ”Moralske Tanker. Epistel 171” 

(1744)  
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 Videointroduktion til Toulmins argumentationsmodel (VUC 

Digital) 

 

Supplerende stof:  

 Uddrag af Ludvig Holberg: ”Epistel 91” (1971)  

 ”En kongelig affære” (Nikolaj Arcel 2012, Nordisk Film) 

1.Q  Afsnittet om Oplysningstiden i ”Litteraturhistorien – på 

langs…”  

 Ludvig Holberg: ”Epistel Nr. 395” 

 Filmen ”En kongelig affære” (Nikolaj Arcel 2012, Nordisk Film), 

inkl. berettermodel, personkarakteristik m.m.  

 Ludvig Holberg: ”Jeppe på Bjerget”. Gyldendals Værkserie.  

 Film: ”Jeppe på Bjerget”, Kasper Rostrup og Nordisk Film 

(1981) 

 Citat fra Holberg om bønder (og hvad man kan lære af dem) 

 Uddrag af C.D. Biehls erindringer (om som pige at læse bøger) 

(1770-1780) 

 Uddrag af Immanuel Kant: ”Hvad er oplysning?” (1784) 

 H. A. Brorson: ”Op! Al den ting” – perspektiverende 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk læsning, oplysning, rationalisme, deisme, Ludvig 

Holberg, komedie, litterær analyse, argumentationsanalyse 

Samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

Sammenligning med andre perioder og tråde frem til moderne 

gennembrud og 1900-tallet 

Genren drama, herunder komediegenren + klassicisme 

Retorik + argumentation 

Analyse af film 

Omfang Cirka 120 sider 
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Titel 5 

 

Dokumentar (inkl. andet værk) 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  

 Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier” 

(iBog Systime 2018): ”5.2 Dokumentarfilm” 

 Filmleksikon A-Z: ”Filmens grundelementer” og ”Filmiske 

virkemidler” (Det Danske Filminstitut 2013)  

 Lærerproduceret materiale om dokumentarens 

fremstillingsformer, fortælleforhold, miljø- og personkarakteristik  

 Andet værk: Christian Sønderby Jepsen: ”Testamentet” (2011) 

 ”Indefra med Anders Agger: Døgninstitutionen Grenen” (DR2 

2017)  

 Michael Noer: ”Vesterbro” (Copenhagen Bombay 2007) 

 

Supplerende stof:  

 Uddrag af ”I skattely” (DR1 2013)  

 Uddrag af ”Så er der kaffe og heroin” (DR1 2014)  

 Uddrag af ”Super Size Me” (Morgan Spurlock 2004)  

 Uddrag af ”Mig og min næse” (Ziska Szemes 2009)  

 Uddrag af ”Samsara” (Ron Fricke 2012)  

 Uddrag af ”De smukke piger” (1:6) (DR3 2016)  

 Line Krintel Weldingh: ”200 timer med naboens privatliv” (Fyens 

Stiftstidende 21.8.2008)  

 Lars Movin: ”Er det noget, penge kan klare?” (Dagbladet 

Information 31.1.2012) 

1.Q Kernestof: 

 Fra ”Begreb om dansk” (Systime, i-bog) – kapitlerne om 

dokumentar + om sociale medier + fakta- og fiktionskoder + 

filmiske virkemidler 
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 Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier” 

(iBog Systime 2018): ”Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm” 

 Afsnittet ”Dokumentartyper”, fra ”Medier i Dansk” 

 Filmleksikon på Filmcentralen – filmiske virkemidler 

 Uddrag af Torben Stener Nielsen ”Fold dig ud”, 

www.textanalyse.dk: ”Om argumentationsanalyse”.  

 Klip fra Line Birk Pedersen: ”Putins Kys” (2012), på Filmcentralen 

 Uddrag af ”Børnesoldatens nye job” (på Filmcentralen, 2016) 

 Andet værk: ”Facebookistan” (2015) (på Filmcentralen: 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/facebookistan) 

 

Supplerende stof: 

Uddrag af:  

 ”Madmagasinet Bitz og Frisk – æg” (på YouTube)  

 Morten Hartz Kapler ”AFR” (2007) 

 ”Submarino”, Nimbus Film (2010) 

 Anders Østergaard: ”Burma VJ” (2008) 

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til dokumentargenren 

Opgaveskrivning 

Kildetyper, filmiske virkemidler, retorik og argumentation, herunder 

appelformer og kildetyper, kommunikationsanalyse, genre 

Diskussion af sociale medier m.m. 

Autenticitetsmarkører, fakta- og fiktionskoder, citat og kildebrug, 

dokumentarfilmtyper (deltagende, observerende, dybdeborende, 

poetisk), bølgemodel, filmiske virkemidler (billedbeskæring, 

billedkomposition, farver, filmisk tid, kamerabevægelser, kameravinkler, 

klipning, lyd, lys, musik), inkl. argumentation, person- og 

miljøkarakteristik, det performative/selviscenesættende 

Omfang Cirka 90 sider 

 

http://www.textanalyse.dk/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/facebookistan
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Titel 6 

 

Danskhistorieforløb (+ historieopgave) 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Introduktion til det moderne gennembrud i 

”Litteraturhistorien – på langs…” 

 Jan Sørensen: ”Metoder i dansk” (iBog Systime 2018): ”4.3.6 

Socialhistorisk analyse” 

 Jeppe Aakjær: ”Ole sad på en Knold og sang” (1899)  

 Uddrag af Georg Brandes: ”Hovedstrømninger i det 19. 

århundredes litteratur. Emigrantlitteraturen” (1871)  

 Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1899) 

 Uddrag af Herman Bang: ”Fattigliv” (1880)  

 Victoria Benedictsson: ”Fra Mørket” (1888) 

 

Supplerende stof: 

 ”1800-tallet på vrangen – del 6”, DR 

 Lærerproduceret materiale om metoder i dansk  

 Lærerproduceret materiale om litterære metoder  

 skriveportalen.dk  

 skrivopgave.dk 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk metode, metodetrekanten, socialhistorisk analyse,  

redegørelse, analyse, diskussion, dokumentation, formalia (afsnits- 

inddelinger, den gode indledning, mellemrubrikker), sproglig 

præcision, skrivning af akademisk opgave, forberedelse til SSO 

Den litterære periode, også perspektiveret til andre perioder 

Historisk viden om Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet 

Omfang Cirka 70 sider 
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Titel 7 

 

Sproghjørnet 

Indhold 

 

Kernestof: 

I Sproghjørnet har vi beskæftiget os med: 

 anagrammer 

 idiomer 

 ordsprog 

 antonymer 

 homonymer 

 synonymer 

 metaforer 

 besjælinger 

 palindromer 

 punktum 

 komma 

 pendulord 

 bandeord 

 slang 

 ordspil 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet har haft et rent sprogligt perspektiv. Det har drejet sig 

om de begreber, som er angivet i punktform ovenfor. Forløbet har 

været sammensat af en række korte undervisningssekvenser. 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er:  

 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 

Omfang Cirka 30 sider 
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Titel 8 

 

Filmhjørnet 

Indhold 

 

Kernestof: 

I Filmhjørnet har vi beskæftiget os med: 

 billedbeskæring 

 billedkomposition 

 lys 

 farver 

 klipning 

 dybde 

 perspektiv 

 kamerabevægelser 

 suspense 

 surprise 

 typer af dokumentarfilm 

 kortfilm 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet har haft et rent mediemæssigt perspektiv. Det har drejet 

sig om de begreber, som er angivet i punktform ovenfor. Forløbet 

har været sammensat af en række korte undervisningssekvenser. 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er:  

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster  

 demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 

Omfang Cirka 30 sider 
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Titel 9 

 

Kærlighed, slægt og ære (inkl. tredje værk) 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Johannes V. Jensen: Bo’l (1901) [novelle] 

 Anette Hauge-Nielsen m.fl.: Sagaer – fra: Dansk på ny 

(2016) [teori] 

 Ravnkel Frøjsgodes saga [saga] [tredje værk] 

 

Supplerende stof: 

 Werter’s Original (1998) [TV-reklame] 

Særlige 

fokuspunkter 

Kærlighed, slægt og ære har været et tematisk forløb, som i 

overvejende grad har haft et litterært perspektiv. Blandt de 

danskfaglige begreber, som har haft en fremtrædende plads i 

tekstarbejdet, kan nævnes: personkarakteristik, komposition, 

fortællemåde og tema. 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er: 

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster 

 demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af 

den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem 

tekst, kultur og samfund 

Omfang Cirka 100 sider 

 

Titel 10 

 

Retorik og argumentation 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Thomas Wulff: teori [teori] 

 Rina Baram: Mine to små piger er storrygere (2010) 

[debatindlæg] 
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 Carl-Mar Møller: Mænd får stress af at holde barselsorlov 

(2005) [debatindlæg] 

 Camilla Plum: Køb en kat til dit barn (2017) [debatindlæg] 

 Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale 2016 [tale] 

 Lars Løkke Rasmussens nytårstale 1. januar 2018 [tale] 

 

Supplerende stof: 

 Klip fra debat om prostitution mellem Anne-Grethe Bjarup 

Riis og Susanne Møller (2011) [TV-udsendelse] 

 Klip fra 8 Mile (2002) [spillefilm] 

 Rådet for Sikker Trafik: Kør bil, når du kører bil (2016) [film] 

 Enhedslisten: Fællesskab fungerer (2008) [film] 

 Liberal Alliance: 2025-plan (2008) [film] 

Særlige 

fokuspunkter 

Retorik og argumentation har været et forløb med fokus på det 

sproglige perspektiv. I forløbet har vi først og fremmest analyseret 

politiske taler og debatindlæg. I vores analytiske arbejde har vi i 

særdeleshed brugt disse begreber: påstand, belæg, hjemmel, 

appelformer, det retoriske pentagram og billedsprog. Der har 

desuden været en produktiv dimension i forløbet. Her er eleverne 

blevet trænet i at holde oplæg og argumentere for deres sag. 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er:  

 udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst 

mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt 

 anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder 

holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med 

formidlingsbevidsthed 

Omfang Cirka 100 sider 

 

Titel 11 Realistisk litteratur 
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Indhold 

 

Kernestof: 

 Thomas Wulff: teori [teori] 

 Martin Andersen Nexø: [uddrag af] Pelle Erobreren (1906-

1910) [roman] 

 Mogens Klitgaard: [uddrag af] Der sidder en mand i en 

sporvogn (1937) [roman] 

 Anders Bodelsen: Rama Sama (1967) [novelle] 

 Benny Andersen: Et lykkeligt menneske (1968) [novelle] 

 Thomas Vinterberg: Submarino (2010) [spillefilm] 

 Kristian Bang Foss: [uddrag af] Stormen i 99 (2008) [roman] 

 Karen Syberg: Jeg har forsøgt at skrive om de svære ting 

(2006) [artikel] 

 Naja Marie Aidt: Bulbjerg (2006) [novelle] 

Særlige 

fokuspunkter 

Realistisk litteratur har – som titlen antyder – haft fokus på det 

litterære perspektiv. I forløbet har realismen som begreb dannet 

udgangspunkt for en litteraturhistorisk undersøgelse med tekster 

fra det moderne gennembrud til i dag. 

Blandt danskfaglige begreber, som har haft en fremtrædende 

plads i tekstarbejdet, kan nævnes: personkarakteristik, fortæller, 

miljø og tema. 

Desuden har vi gentagne gange forsøgt at svare på disse 

spørgsmål: Hvilke realistiske træk er der i denne tekst? Hvilken 

virkning fremkalder brugen af disse træk? 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er: 

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster 

 anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder 

redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med 

formidlingsbevidsthed 

Omfang Cirka 100 sider 
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Titel 12 

 

Samtaleanalyse 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Birgitte Darger m.fl.: Sproghandlinger – fra: Begreb om 

dansk (2017) [teori] 

 Thomas Wulff: teori [teori] 

 Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn Forever (2015) 

[spillefilm] = udskrift af en samtale 

 Maya Ilsøe: Arvingerne (sæson 1, afsnit 1) (2014) [TV-serie] 

= udskrift af en samtale 

 Kjell Askildsen: Et dejligt sted (1996) [novelle] 

 Fenar Ahmad: Underverden (2017) [spillefilm] = udskrift af 

to samtaler 

 Helle Helle: Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark 

(2000) [novelle] 

 DR: De ringer, vi spiller (1996) [radioprogram] = udskrift af 

en samtale 

 DR: På ubestemt tid (1:2) + (2:2) (2015) [TV-udsendelse] = 

udskrift af to samtaler 

Særlige 

fokuspunkter 

Samtaleanalyse har først og fremmest haft et sprogligt perspektiv. 

Som navnet antyder har vi – i dette forløb – analyseret en række 

samtaler fra fiktive tekster samt to ”rigtige” samtaler. Vi har 

arbejdet med en række af de begreber, som knytter sig til 

samtaleanalyse. Her bør i særdeleshed nævnes: sproghandlinger, 

høflighedsprincippet, samarbejdsprincippet, undertekst og face. 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er: 

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster  

 demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, 

herunder dets samspil med kultur og samfund 
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Omfang Cirka 70 sider 

 

Titel 13 

 

Sprognormer 

Indhold 

 

 Thomas Wulff: teori [teori] 

 Frits Bredal: Take it easy, keep cool (2000) [artikel] 

 Ole Grosen: Sprogblomster eller verbalt ukrudt? (2006) 

[artikel] 

 Johanne Duus Hornemann: Sikke et sprog, de unge har 

(2011) [artikel] 

 Clemens: MC Clemens (1996) [sang] 

 Kresten Vestbjerg Andersen: Terkel i knibe (2004) 

[spillefilm] 

 

Supplerende stof: 

 DR: Hausgaard & Vers – rejsende i dansk (1:6) [TV-

udsendelse] 

 DR: Hausgaard & Vers – rejsende i dansk (2:6) [TV-

udsendelse] 

 Peter Klitgaard: [uddrag af] I Danmark er jeg født (2005) 

[dokumentarfilm] 

Særlige 

fokuspunkter 

Sprognormer har – som titlen antyder – haft fokus på det sproglige 

perspektiv. I forløbet har vi forsøgt at afklare, hvad sprognormer i 

det hele taget er, samt hvilke sprognormer vi efterlever. 

Forløbet har dog i særdeleshed haft fokus på begrebet 

ungdomssprog. I den forbindelse har vi særligt arbejdet med disse 

begreber: låneord, bandeord, slang, nydannelse, skældsord og 

kronolekt. I forløbet er eleverne desuden blevet bevidstgjort om 

de taksonomiske niveauer samt om disses betydning for 

tekstarbejdet. 
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De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er: 

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, 

herunder dets samspil med kultur og samfund 

Omfang Cirka 50 sider 

 

Titel 14 

 

Professioner i praksis (inkl. fjerde værk) 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Lederne: Eksempel på et kronologisk CV (2019) [faktatekst] 

 Lederne: Eksempel på en jobansøgning (2019) [faktatekst] 

 Ikast-Brande Kommune: Jobopslag ang. en stilling som 

medarbejder på et plejehjem for demente (2019) 

[faktatekst] 

 En hjemmeside, som er præget af en bestemt professiolekt 

[faktatekst] = (selvvalgt) fjerde værk 

Særlige 

fokuspunkter 

Professioner i praksis har været et forløb, som har haft med den 

professionsrettede og virkelighedsnære del af danskfaget at gøre. 

Eleverne har lavet (eller opdateret) deres CV’er. De har også 

analyseret jobopslag og skrevet jobansøgninger. Endelig har de 

analyseret en hjemmeside efter eget valg. Den valgte hjemmeside 

skulle være knyttet til et bestemt fag og være præget af fagets 

sprog (dets professiolekt). 

 

De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er: 

 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 fællesskaber  
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 undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

Omfang Cirka 30 sider 

 

Titel 15 

 

Ekspressionisme (inkl. femte værk) 

Indhold 

 

Kernestof: 

 Thomas Wulff: teori [teori] 

 Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Ekspressionisme – fra: 

Litteraturhistorien på langs og på tværs (2016) [teori] 

 Tom Kristensen: Fribytterdrømme (1920) [digtsamling) 

[fjerde værk] 

 Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920) [digt] 

 Tom Kristensen: Rio Janeiro (1920) [digt] 

 Tom Kristensen: Aften (1920) [digt] 

 Tom Kristensen: Middag (1920) [digt] 

 

Supplerende stof: 

 Liv Thomsen: Digtere, divaer og dogmebrødre (2:8) (2001) 

[TV-udsendelse] 

Særlige 

fokuspunkter 

Ekspressionisme har været et forløb med fokus på det litterære 

perspektiv. Forløbet har drejet sig om ekspressionismen som 

litterær udtryksform med særligt fokus på Tom Kristensens digte. 

Omdrejningspunktet for forløbet har været Tom Kristensens 

digtsamling Fribytterdrømme (1920).  

Vi har arbejdet med en række af de danskfaglige begreber, som 

knytter sig til lyrikanalyse. Her bør i særdeleshed nævnes: 

billedsprog, gentagelse, rim, det lyriske jeg/digtets stemme, 

bevægelsesverber og farveadjektiver. 

I arbejdet med teksterne har vi gentagne gange forsøgt at besvare 

dette spørgsmål: Hvilke ekspressionistiske træk er til stede i dette 

digt? 
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De faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er:  

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster  

 demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af 

den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem 

tekst, kultur og samfund 

Omfang Cirka 100 sider 

 

Titel 16 

 

Døden (inkl. sjette værk) 

Indhold 

 

Kernestof: 

 St. St. Blicher: Præludium (1837) [digt] 

 Bille August: Stille hjerte (2014) [spillefilm] 

 Maja Lucas: Katrines hånd (2010) [roman] [sjette værk] 

 N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel (1843) [digt] 

 Anders Walter: Helium (2014) [kortfilm] 

 H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (1848) 

[eventyr] 

 Adam Oehlenschläger: Lær mig, o skov, at visne glad (1813) 

[digt] 

 Anders Agger: Indefra med Anders Agger – Aktiv dødshjælp 

(2018) [dokumentarprogram] 

 Klaus Rifbjerg: Kanariefuglens begravelse (1965) [digt] 

 Amalie Skram: Karens jul (1885) [novelle] 

 

Supplerende stof: 

 Citater om døden af Karen Blixen og Søren Kierkegaard 

 Fatima Sabir: Lovgivning mod aktiv dødshjælp fastholder 

mennesker i lidelse (2014) [debatindlæg] 

 Niels Peter Agger: Bødlerne vasker deres hænder (2014) 

[debatindlæg] 
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 Damien Hirst: For the Love of God (2007) [skulptur] 

Særlige 

fokuspunkter 

Døden har været et tematisk forløb, hvor alle tre perspektiver i 

danskfaget har været repræsenteret. Forløbet har dog i særlig 

grad haft fokus på det mediemæssige perspektiv, nærmere 

bestemt på filmanalyse. Derfor har vi i særdeleshed arbejdet med 

en række af de danskfaglige begreber, som har med brugen af 

filmiske virkemidler at gøre. Her bør i særdeleshed nævnes: 

klipning, kamerabevægelse, lys, farver og lyd. 

Tekstarbejdet har som nævnt været tematisk betonet, og i 

arbejdet med teksterne har vi gentagne gange forsøgt at besvare 

disse spørgsmål: 1) Hvad siger teksten om sygdom, liv og død? 2) 

På hvilken måde udtrykkes dette i teksten? 

 

Det faglige mål, som forløbet i særlig grad har drejet sig om, er:  

 analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster 

Omfang Cirka 150 sider 

 


