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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin  2017-2019 

Institution Vestegnen HF&VUC 

Uddannelse Hf 2 

Fag og niveau Dansk A  

Lærer(e) Troels Dilling 

 

Hold 1hf da OBU 17 19 1T 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion  

Titel 2 Nation og Storby  

Titel 3 Dokumentar og reality 

Titel 4 Samtaler 

Titel 5 Retorik og Argumentation 

Titel 6 Slægt, Sprog og litteratur + dansk-historieopgaven 

Titel 7 Aviser 

Titel 8 Selvbiografi og autofiktion 

Titel 9 Debat gennem tiden 

Titel 10 Grafiske romaner 

Titel 11 Børn og forældre 

Titel 12 Jul og nytår 

Titel 13 Realisme og modernisme 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

Titel 1 Introduktion  
 

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

Kernestof:  

- Emil Aarestrup: Angst (1 s) 

- Helle Helle: En stol for lidt (2 s) 

- Radiserne (4 s) 

- Tove Ditlevsen: Børnene (2 s) 

- Marianne Larsen: et digt (1 s) 

- Benny Andersen: Årstiderne (1 s) 

- En række ordsprog (2 s) 

- Ulla Dahlerup: Tale på dansk folkepartis landsmøde d. 23.-9 2003 (2 s) 

- Hans og Grete (4 s) 

- Rødhætte (5 s) 

  

Supplerende stof:  

Arbejdspapirer om de danskfaglige analyseredskaber (10 s) 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime (20 s) 

Den danske ordbog: https://ordnet.dk/ddo/forside 

Ordbogen.com: https://www.ordbogen.com/da/ 

Sproget.dk: https://sproget.dk/ 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

 24 lektioner a 45 min. 

Materiale: ca. 60 sider 

Særlige  

Fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål:  

- Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- At introducere de grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder  

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Litterære perspektiver:  

- Litteraturteori og litterær metode  

- Genrebegreb 

- Eventyr 

 

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- klasseundervisning 

- Cl-øvelser 

- projektarbejde  

-  små skriftlige opgaver om fortællersynsvinkel og genrer 

Retur til forside  

https://ordnet.dk/ddo/forside
https://www.ordbogen.com/da/
https://sproget.dk/
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Titel 2  
Nation og storby 

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

 

Kernestof 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 1850 (1 s) 

Isam B:  I Danmark er jeg født, musikvideo 2012 (tekst og musikvideo) (5 s) 

Natasja : I Danmark er jeg født, 2007 (tekst og sang) (2 s) 

PH’s Danmarksfilm 1935 (VÆRK 1/Dokumentarfilm) (40 s) 

Folkeklubbens Danmarksfilm, 2014 (tekst og musikvideo) (5 s) 

Simon Kvam: Danmark Man Dark, 2009 (tekst og musikvideo) (5 s) 

Katrine Marie Guldager: København (VÆRK 2/Novellesamling) (100 s) 

Tom Kristensen: Nat i Berlin, 1921 (2 s) 

Nordstrøm: Berlin, Berlin, 2006 (tekst og musikvideo) (4 s) 

 

Supplerende: 

Film om Tyskland gennem tiden. (8 s) 

De andres liv, 2006 (ca. 30 s) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

52 lektioner a 45 minutter 

Materiale: ca. 200 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål 

- analyse, fortolke og perspektivere fiktive tekster  

- samspil mellem litteratur, kultur og samfund 

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier  

- skriftlig – og mundtlig udtryksfærdighed 

 

Litterære perspektiver: 

- Værklæsning: en Novellesamling 
- Tom Kristensen 

Mediemæssige perspektiver:  

- Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler (musikvideo) 
- Værk: En dokumentarfilm  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- Klasseundervisning med CL-øvelser 

- Gruppearbejde 

- mindre skriftligt produkt (postkort + snapshot fra Berlin) 

- Studietur til Berlin 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 Dokumentar og Reality 
 

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

 

Kernestof 
- Af:  Amadillo 

- Af:  Den hemmelige krig 

- Af Super size me 

- Kortfilm: Et øjeblik 

- Selvvalgte Reality-serier 

Supplerende stof:  

Håndbog til dansk: p224, p226 

Om Dokumentar – og reality-genrer 

Analysemodel til Dokumentar  

Om Fakta- og fiktionskoder i film 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

 21 lektioner af 45 minutter  

Materiale: ca. 50 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

Faglige mål:  

- Kursisterne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 

skriftligt 

– 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 og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

–  

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fo-

kus. 

Sproglige perspektiver: 
- kommunikationsanalyse. 

Mediemæssige perspektiver: 

medietekster  som elektroniske medier, herunder  tv og  film. 

- dokumentartekster 

- basale filmiske virkemidler 

- demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, 

herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

samt mediets rolle i kommunikationen 
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Væsentlige 

arbejdsfor-

mer 

- Klasseundervisning,  

- Gruppearbejde  

- små mundtlige oplæg om en Reality-serie  

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 Samtale 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

Primær Litteratur 

 

Kernestof: 

Mormor Grethe i X-factor: https://www.you-

tube.com/watch?v=uhBW7JGIPPY 

Klovn: Knæk cancer: https://www.youtube.com/watch?v=2_igdZt1CN0 

Henrik Ibsen, af Et dukkehjem, 1. scene (4 s) 

Leif Panduro: af Louises hus (2 s) 

Krysters Kartel: Malene og Carsten om drømme: https://www.you-

tube.com/watch?v=d6D51108gtQ 

Helle Helle: ”Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark” (8 s) 

Arvingerne, sæson 1, uddrag af 1. afsnit 

Line Knutzon: af Guitaristerne (5 s) 

 

Supplerende stof: 

Håndbog til dansk: kapitel 4.12: Kommunikationsanalyse, p210 (10 s) 

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

14 lektioner af 45 minutter 

Materiale: ca. 50 sider 

https://www.youtube.com/watch?v=uhBW7JGIPPY
https://www.youtube.com/watch?v=uhBW7JGIPPY
https://www.youtube.com/watch?v=2_igdZt1CN0
https://www.youtube.com/watch?v=d6D51108gtQ
https://www.youtube.com/watch?v=d6D51108gtQ
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål: 
- Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- Analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fa-

gets viden og metoder anvendes.  

 

Sproglige perspektiver: 
- Litterære tekster, medietekster 

- Sproglig analyse, fortolkning og vurdering 

 

Mediemæssige perspektiver: 
- Dokumentartekster, fiktionstekster, tekster fra sociale medier 

- Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- Klasseundervisning 

- CL-øvelser, elektroniske quizzer 

- Gruppearbejde 

 

 

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

Retur til forside 

 

 

Titel 5 Retorik og Argumentation 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

Primær Litteratur 

 

Dronning Margrethes nytårstale 31.-12 2017 (5 s) 

Lars Løkke Rasmussen nytårstale d. 1.-1 2018 (6 s) 

Christian Borrisholt Steen: ”Juridisk kønsskifte er det rene nonsens”, kriste-

ligt Dagblad, 13.06.16 (2 s) 

Signe Thomsen og Ditte Ravn Jakobsen: ”Tobak er rekordbilligt i Danmark”, 

Politiken, 10.01.18 (2 s) 

 

 

Håndbog til dansk p204, c606, c607, c610, c612 , c614, c626, c 627, c837 (15 

s) 

Omfang Anvendt uddannelsestid 
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 32 lektioner  a 45 min.   

Materiale: ca. 30 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål 

- mundtlig og skriftlige udtryksfærdighed  

- sprogets brug, funktion og variation  

- centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumen-

tere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

- Analyse ikke-fiktive tekster 

 

Sproglige perspektiver: 
- produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk (at skrive og 

holde en tale) 
- argumentation og argumentationsanalyse 
- retorisk analyse  
-  

Mediemæssige perspektiver: 
- Visuelle udtryksformer 

- Dokumentartekster 

- Kommunikationsanalyse 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- Klasseundervisning med CL-øvelser 

- Projekt: Et mindre mundtligt forløb: Kursisttale om selvvalgt emne 

- Talepapir til talerne 

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

Retur til forside 

 

Titel 6 Slægt, sprog, litteraturhistorie  
og dansk-historieopgaven  

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

 

Kernestof 

- Rigs Vandring (edda) (3 s) 

- Af Gunlaug Ormtunges saga (5 s) 

- Rasmussen: Higher Ground, 2018 (tekst og video) (5 s) 

- Redselille og Vidervold (folkevise) (3 s) 

- Hr. Mortens klosterrov (folkevise) (3 s) 

- German Gladensvend (folkevise) (3 s) 

- Yahya Hassan: Yahya Hassan, 2013 (VÆRK 3 / Lyrik: Digtsamling) 

(160 s) 

Supplerende stof:  
- Håndbog til dansk c568, c571, c5778,  (5 s) 

- Litteraturen på tværs c204, c207, c220, c221, c222, c223, c 225, c229, c861 

(15 s) 

- Artikel fra Politiken om Yahya Hassan (2 s) 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

45 lektioner à 45 min.  

Materiale: ca. 205 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål:  
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multi-

modalt  

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske 
grundbegreber (historieopgave) 

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

samfund  

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, 

fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed (historieopgave) 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, 
herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt 
deltage i og bidrage til digitale fællesskaber  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Sproglige perspektiver: 
- Dansk gennem tiden 

- Sprogets opbygning og funktion 
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Litterære perspektiver: 

- Edda 

- Folkeviser 

- Eventyr 

- VÆRK 3 (Digtsamling) 

- genrebegreber 

Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistorie 

 

Mediemæssige perspektiver: 

- nyhedstekster 

- analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge  

 

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 
- Klasseundervisning med varierende øvelser 

-  Historieopgaven i samarbejde med dansk 

  

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

Titel 7 

 

Avisen 

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

 

Kernestof: 

Aktuelle aviser:  

Politiken, Information, Jyllands-Posten, Dagbladet Roskilde, Albertslundbladet, Kri-

steligt Dagblad 

 

Supplerende stof 

Håndbog til dansk c667-668, c671, c675, c685 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

  

25 lektioner à 45 min.  

Materiale: ca. 50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål: 

- Analysere og vurdere ikke fiktive tekster 

- Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed  

- Anvendelse af mundtlige - og skriftlige genrer 

- Informationssøgning 

- Fagets identitet og metode 

- Forholde sig til avisen i det moderne mediebillede.  

- Notatteknik 

 

Sproglige perspektiver: 
- Sprogiagttagelser (Sprogets funktion og variation forskellig fra avis til avis) 

- Argumentationsanalyse 

- Kommunikationsanalyse 

 

Mediemæssige perspektiver: 

- Nyhedstekster og genrer 

- Et værk i form af et større afrundet medieprodukt 

- Nyhedskriterier 

- Fiktions- og faktakoder 

-  

- Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- gruppearbejde 

- Notatteknik 

- mindre skriveøvelser fx omkring nyhedstrekanten 

- lavede en avis  
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Titel 8 Selvbiografier og autofiktion 
faktion/fiktion 

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

Kernestof 

- Jørgen Leth: Af Det uperfekte menneske (5 s) 

- Knud Romer: Af den der blinker, er bange for døden (5 s) 

- Repetition af et par digte af Yahya Hassan 

- Maria Hirse: Af Den 13. (5 s) 

- Christina Hesselholdt: Af Hovedstolen (1 s) 

- Pia Tafdrup: Min mors hånd, (1 s) 

- Selvvalgte selvbiografier (VÆRK 4) 

- Jeg’er i danske Break-up-sange: Medina: Ensom, Peter Sommer: For evigt, 

Bisse: Shotgun for dig (10 s) 

 

Supplerende stof: 

Model til analyse af selvbiografier (2 s) 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

25 lektioner a 45 min 

Materiale: ca. 135 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

Faglige mål 

Kursisterne skal kunne: 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbe-

vidsthed (holde oplæg om selvvalgt selvbiografisk værk) 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

– analysere, fortolke og vurdere primært ikke-fiktive tekster  

 

Sproglige perspektiver: 
- Argumentationsanalyse 

 

Litterære perspektiver: 

- Selvvalgt værk (Selvbiografi Værk 4) 

- Anvendelse af relevante litterære metoder 

- Litteratur-, kultur-, bevidsthedshistoriske perspektiveringer 

 

Det mediemæssige stofområde 

- Kommunikationsanalyse 

 

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

- Klasseundervisning,  

- Gruppearbejde  

- CL-øvelser 

- Mundtligt oplæg: analyse af selvvalgt selvbiografi  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 

Titel 9 Debat gennem tiden  
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

- Ludvig Holberg: Af Erasmus Montanus, 1731 (4 s) 

- Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803  (3 s)  

- Steen Steensen Blicher: Af Hosekræmmeren, 1829 (3 s) 

- H.C.Andersen: Den grimme ælling (7 s) 

- Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (4 s) 

- G. Brandes: Det moderne gennembrud, 1871 (1 s) 

- Herman Bang: Lidt om dansk realisme, 1879 (1 s) 

- Herman Bang: Den sidste Aften, 1880, (8 s) 

- Anja Uglebjerg: Velfærdsstaten hjalp mig, 10. september 2016 (5 s) 

- Malthe Johan Poulsen: Omsorgssvigt og psykiske problemer går i arv,  

                                        den 11. september 2018 (5 s) 

- H.C.Andersen: I Spanien, Malaga og Corduba, 1863 (9 s) 

 

Supplerende stof:  

Litteraturhistorien på langs og på tværs p123, c362, c364, c368, c380, p124, p157, 

c409, p162, c431, c410, c862, c279, c299, p125, 

c275, c281, p141, c292,  

Omfang Anvendt uddannelsestid  

39 moduler a 45 min.  

Materiale: ca. 60 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt 

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

listiske grundbegreber  

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

med kultur og samfund 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

debattere) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 – demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
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– 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  

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, 

hvor fagets viden og metoder anvendes.  

 

Sproglige perspektiver  
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  

– retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer 

og argumentation 

 – produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i  

 

Litterære perspektiver  
 – et historisk genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder 

fra de seneste fem år –  

tekster fra oplysningstid, romantik og realisme.  

 – fra dansk litteraturs kanon Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, Steen St. 

Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, 

– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og bevidstheds-

historiske perspektiveringer  

– tekster gennem kreative arbejdsprocesser. 

 

 Mediemæssige  
- kommunikationsanalyse  

-  analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske 

sammenhænge  

- kronik 

 

Væsentlige 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

- Klasseundervisning 

- Elektronisk quiz 

- Skriftlig arbejde/Stil 1 (den debatterende artikel) 

 

  

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

Retur til forside 
 

Titel 10 Grafiske romaner 
Indhold Mimi Olsen og Hans-Christian Christiansen: Grafiske romaner, Dansklærerfor-

eningen, 2015, følgende uddrag: 
- S. 17: Tegneseriens grundelementer (1 s) 

- Lærerskrevne sider om analyse af grafiske romaner (3 s) 

- (antologi) Alison Bechdel: Bedemandens datter (14 s)  

- (antologi) Charles Burns: Sort hul (9 s) 

- (antologi) Henrik Rehr: Gavrilo Princip (16 s) 

Scott McCloud: Tegneserier, Gyldendal, 1994: 
- Kapitel 2: Tegneseriernes formsprog, (14 s) 

- Kapitel 3: Blod i rendestenen, s. (13 s) 

 

Supplerende stof:  

Elevernes selvvalgte grafiske romaner (værk) 

Præsenteret mundtligt i klassen. 

 

Omfang 24 lektioner à 45 min.  

Materiale: ca. 70 sider + selvvalgt værk 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål:  

 

Det sproglige stofområde 

- Samtaleanalyse 

- Stilistik 

Det litterære stofområde 

- Handlingsforløb i fiktion 

- Personkarakteristik 

 

Det mediemæssige stofområde 
- Billedanalyse 

- Terminologi for tegneseriers formsprog og kommunikationsform 

- Remediering: nyhedshistorier som tegneserie 

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde-  

  

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

Retur til forside 
 

Titel 11 Børn og forældre 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

- Henrik Pontoppidan: Af Lykke Per, (4 s) 

- Film: Lykke Per af Bille August 2018  

- Martin Andersen Nexø: Af Pelle Erobreren (5 s) 

- Film: Af Pelle Erobreren (indledning) 

- Teater: Pelle Erobreren 2018 på Østre Gasværk 

- Naja Marie Aid: Latter (6 s) 

- Kviums European Eksperimental Painting  (1 s) 

 

Supplerende stof:  

- Repetere Det moderne gennembrug  

- Litteraturhistorien på langs og på tværs (5 s) 

- Om den litterære artikel 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

26 lektioner à 45 min 

Materiale: ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt 

såvel som multimodalt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og 

stilistiske grundbegreber  

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

med kultur og samfund 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre og vur-

dere) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive 

–– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske littera-

turs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk og 

andre fag, herunder mindst to forløb med særligt fokus på skriftlighed.  

– produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk og 

andre fag, herunder mindst to forløb med særligt fokus på skriftlighed.  

 

Sproglige perspektiver  
– produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk 

med særligt fokus på skriftlighed.  
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Litterære perspektiver  
 – et historisk genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag,  

Henrik Pontoppidan, og Martin Andersen Nexø 

– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og be-

vidsthedshistoriske perspektiveringer  

– tekster gennem kreative arbejdsprocesser. 

 

 Mediemæssige  
– kommunikationsanalyse  

– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

– analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sam-

menhænge  

Fra bog til Spillefilm,  

Fra bog til Skuespil 

-  

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Lille skriftlig øvelse: skrev en anmeldelse 

Skriftlig arbejde/Stil 2 (den analyserende artikel: novelle) 

 

 

 

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

Retur til forside 
 

Titel 12 Jul og nytår 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Kernestof:  

- Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, 1853 (2 s) 

- Johannes V. Jensen: Solhvervssang, 1917 (1 s) 

- Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2019 (5 s) 

- Nyhedshistorier i norske og svenske tv-aviser (ca. 5 s) 

 

Supplerende stof:  
- Nyhedshistorier fra DRs tv-avis (ca. 5 s) 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

12 lektioner à 45 minutter 

Materiale: ca. 18 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

Faglige mål  
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 

Litterære perspektiver  
- tekster fra romantik, modernisme, nyere tid 

- fra dansk litteraturs kanon: N.F.S. Grundtvig, Johannes V. Jensen 

– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og be-

vidsthedshistoriske perspektiveringer  

 

Sproglige perspektiver 
- retoriske virkemidler (repetition) 

- argumentation (repetition) 

 Mediemæssige  
– nyhedskriterier, komposition i nyhedsmedier  

– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  
- – analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske 

sammenhænge 

Væsentlige ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

-  

  

Retur til forside 
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Titel 13 Modernisme og realisme 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Kernestof:    

Emil Bønneløcke: Gaden, 1917 (2 s) 

Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, 1920 (1 s) 

Jais Nielsen: Afgang  (maleri) (1 s) 

Schade: Paa Cafe, 1930 (1 s) 

Marc Chagall: Fødselsdagen (maleri) (1 s) 

Hans Kirk: En plads i verden, 1931 (8 s) 

Karen Blixen: Babettes gæstebud, 1962, (værk 6: Roman) (80 s) 

Nordahl Grieg: Til ungdommen, 1936 (2 s) 

Otto Gelsted: Nazismen i vort sind, 1945 (1 s) 

Martin A. Hansen: Roden, 1955 (6 s) 

Ole Sarvig: Husene: 1948 (1 s) 

Poul La Cour: Det lyttende digt, 1948 (2 s) 

Peter Seeberg: Patienten, 1961 (6 s) 

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset, 1960 (2 s) 

Klaus Rifbjerg: af Joker, 1979 (4 s) 

Per Højholt: af Turbo, 1968 (2 s) 

Jesper Jensen: Sangen om merværdi, 1971 (1 s) 

Michael Strunge: Natmaskinen, 1981 (2 s) 

Søren Ulrik Thomsen: Levende, 1981 (1 s) 

Rep. Helle Helle: En stol for lidt  

Rep: Katrine Marie Guldager: København, 2004 

 

 

Supplerende stof  

Litteraturhistorien på langs og på tværs: p126, c462, c 475, c476, c479, p267, c491, 

p173, c483, c486, c490, p174, c494, c1237, c509, c511, c512, p178, p127, p215, 

c580, c583, c584, c585, c589, p126, c1012, c1027  (ca. 25 s) 

Omfang Anvendt uddannelsestid  

54 lektioner à 45 min 

Materiale: ca. 150 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  

 

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

som multimodalt  

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

stiske grundbegreber  

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

kultur og samfund 

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster  

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 – demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
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Sproglige perspektiver  
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  

 

Litterære perspektiver  
 – et historisk genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder 

fra de seneste fem år – tekster fra realisme og modernisme 

 – fra dansk litteraturs kanon læses mindst Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin 

A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.  

Her arbejdes metodisk med:  

– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og bevidsthedshi-

storiske perspektiveringer  

 

Mediemæssige  
Fra bog til film:  

– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

- analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammen-

hænge  

Væsentlige 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde 

 

 


