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Undervisningsbeskrivelse 
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

 

Termin Vinter 2019/20 

 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) 
Sofie Adsersen 

Thomas Wulff 

Hold 1daA05 19-20  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introforløb 

Titel 2 Sproghjørnet 

Titel 3 Nyhedsformidling 

Titel 4 Dokumentar og kortfilm (inkl. 1. værk) 

Titel 5 Samtaleanalyse 

Titel 6 Professioner og kompetencer (inkl. 2. værk) 

Titel 7 Realistisk litteratur 

Titel 8 Digitalisering (inkl. 3. værk) 

Titel 9 Retorik og argumentation 

Titel 10 Rap (inkl. 4. værk) 

Titel 11 Storby (inkl. 5. værk) 

Titel 12 Sprognormer 

Titel 13 Symbolisme og modernisme  

Titel 14 
Døden  (inkl. 6. værk) 
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Titel 15 Repetition og eksamensforberedelse 

 
Titel 1 

 

Introforløb 

Indhold 

 

 

 

Jan Sonnergaard: ”William” (fra ”Radiator”. 1997) 

 

Introduktion til danskfaget. 

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

Øvelser i sproglig korrekthed/grammatik 

Kreativ skriveøvelse 

Egne videoer om vores skole 

 

Værktøjer:  

 

Sproget.dk  

Ordnet.dk  

Ordbogen.com 

 

Særlige fokuspunkter Kendskab til fagets og uddannelsens indhold, metode og værktøjer 

Arbejde med grundlæggende danskfaglige begreber. 

Tekstanalyse 

Sprogrigtighed, grammatik, værktøjer til sproglig hjælp (+ screening).  

Kreativ videoproduktion 

Genrekendskab, epik, lyrik og drama 

 

Omfang Ca. 30 sider 

 

Titel 2 

 

Sproghjørnet 

Indhold Kernestof: 

I Sproghjørnet har vi beskæftiget os med: 

• anagrammer       

• idiomer 

• antonymer 

• homonymer 

• palindromer 

• komma 

• pendulord 

• bandeord 

• slang 
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• ordspil 

• ordsprog 

Særlige 

fokuspunkter 
Forløbet har haft et 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 Ca. 30 sider 

 

Titel 3 

 

Nyhedsformidling 

Indhold 

 

Kernestof: 

• Ole Schultz Larsen: de fem nyhedskriterier – fra: Håndbog til dansk (2019) 

[teori] 

• Ole Schultz Larsen: kilder og vinkling – fra: Håndbog til dansk (2019) 

[teori] 

• Ole Schultz Larsen: avistyper, stofområder og layout – fra: Håndbog til 

dansk (2019) [teori] 

• Thomas Wulff: nyhedstrekanten [teori] 

• DR: TV Avisen kl. 18.50 20. august 2019 [TV-udsendelse] 

• Forsiden af B.T.metro 26. august 2019 [avis] 

• Lars Henrik Aagard: Et historisk voldsomt uvejr – fra: Berlingske Tidende 

29. oktober 2013 [artikel] 

• Anne Marie Madsen: 75-årig ud af huset i sidste øjeblik – fra: Ekstra Bladet 

29. oktober 2013 [artikel] 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet har haft et mediemæssigt perspektiv. Blandt de begreber, som vi har 

haft særligt fokus på, bør nævnes: nyhedskriterier, nyhedstrekanten, kilder, 

vinkling og avistyper. 

 

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

• analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

• navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

Omfang Ca. 50 sider 
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Titel 4 

 

Dokumentar og kortfilm (inkl. 1. værk) 

Indhold 

 

Kernestof:  

 

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

dokumentar, det retoriske pentagram, appelformer og argumentation.   

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier” (iBog Systime): 

”Kontrakter, koder og genrer” og ”Typer af dokumentarfilm”. 

Filmleksikon på Filmcentralen 

Raskins 7 kortfilmsparametre 

 

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

Analyse af to dokumentarklip: ”Hård udenpå” og ”Tykke Ida”, begge fra DR (fra 

vejledende opgavesæt) 

Kortfilmen ”Caravan” (2002) 

Kortfilmen ”Jeg er bare den logerende” (reklame, 2005) (+ eksamensspørgsmål) 

Kortfilmen ”Lovefield” (2008) 

 

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

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

 

Supplerende: 

Udvalgte artikler om sagen med Facebook og personlige oplysninger.   

”Danish Mother Seeking” https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til dokumentargenren og kortfilmsgenren 

Mediegenrer, herunder informerende og overtalende genrer 

Kildetyper, filmiske virkemidler, retorik og argumentation, herunder appelformer 

og kildetyper, kommunikationsanalyse, genre 

Diskussion af sociale medier, herunder debat i nyhedsmedier om emnet. 

Autenticitetsmarkører, fakta- og fiktionskoder, dokumentarfilmtyper (deltagende, 

observerende, dybdeborende, poetisk). 

Person- og miljøkarakteristik. 

Værkanalyse af medieværk.  

Eksamenstræning 

 

Omfang Ca. 100 sider 

 

Titel 5 

 

Samtaleanalyse 

Indhold Kernestof: 

• Birgitte Darger m.fl.: Sproghandlinger – fra: Begreb om dansk (2017) [teori] 

• Thomas Wulff: teori [teori] 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/facebookistan
https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M
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• 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 

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

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

• Helle Helle: Mere kaffe? (2000) [novelle] 

• Christian Stentoft: [uddrag af] Afslag på et kys (1987) [radioprogram] = 

udskrift af en del af radioprogrammet 

Særlige 

fokuspunkter 
Samtaleanalyse har først og fremmest haft et sprogligt perspektiv. Vi har analyseret 

en række samtaler fra fiktive tekster samt en ”rigtig” samtale. 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 

Omfang Ca. 100 sider 

 

Titel 6 

 

Professioner og kompetencer (inkl. 2. værk)  

Indhold 

 

Kernestof: 

 

Eksempler på jobansøgninger fra Jobindex og Stepstone 

Fem gode råd til jobansøgninger (fra Jobindex)  

Råd til jobsamtaler (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=7SZEGD19mVs 

Teori om hjemmesider og analyse af hjemmesider – både introduktionsvideo og 

afsnittet om hjemmesider (fra iDansk, i-bog, Systime) 

Analysemodel til billedanalyse (fra Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, Systime) 

AIDA-modellen (iDansk, Systime) 

Analyse af billeder på CBS’ hjemmeside 

Politiken, 11. marts 2019: Kronik: ”Sundhedsvæsnets kommunikation er elendig” 

Politirapport fra Fyns Politi 

Oversigt over stilfigurer (eget materiale)  

Fra ”Begreb om Dansk” (Systime i-bog): ”Ordenes betydning” 

 

Andet værk: Analyse af selvvalgt hjemmeside 

 

Supplerende: 

https://www.youtube.com/watch?v=7SZEGD19mVs
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Analyse af aktuel jobannonce (social- og sundhedsassistent) 

Dilemmaspil om professionelle løsninger 

Rollespil om jobsamtaler 

Teori om retorik, argumentation og appelformer (fra tidligere forløb) 

Egen jobansøgning 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Skrivning af jobansøgning, herunder sproglig træning i at sætte ord på 

kompetencer 

Mundtlig træning med fokus på jobsamtaler 

Skriftlig træning, refleksion og peer feedback 

Sproget i professionsspecifikke tekster  

Sproglig analyse, argumentation, retorik, medieanalyse, denotation og 

konnotation.  

Kommunikation, medier, hjemmesideanalyse, analyse af modtagerorienterede 

tekster, målgruppefokus, billedanalyse (digitale medier) 

Genrekendskab 

Værkopgave 

 

Omfang Ca. 70 sider 

 

Titel 7 

 

Realistisk litteratur 

Indhold Kernestof: 

• Thomas Wulff: teori [teori] 

• H.A. Brendekilde: Udslidt (1889) [maleri] 

• Frants Henningsen: Forladt, dog ej af venner i nøden (1888) [maleri] 

• Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, afsnit 6 (2006) [TV-udsendelse] 

• Georg Brandes: [uddrag af] Hovedstrømninger i det 19. Århundredes 

Litteratur (1872) [teori] 

• Henrik Pontoppidan: En stor Dag (1891) [novelle] 

• Herman Bang: Den sidste balkjole (1887) [novelle] 

• Amalie Skram: Karens jul (1885) [novelle] 

• Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (1900) [novelle] 

• Jan Sonnergaard: Polterabend (1997) [novelle] 

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

• Ludvig Holberg: Epistel nr. 395 (1749) [debatindlæg] 

Særlige 

fokuspunkter 
Realistisk litteratur har – som titlen antyder – haft et litterært perspektiv. I 

forløbet har realismen som begreb dannet udgangspunkt for en 

litteraturhistorisk undersøgelse med tekster fra det moderne gennembrud og 

fra nyere tid. 
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Blandt danskfaglige begreber, som har haft en fremtrædende plads i 

tekstarbejdet, bør 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 Ca. 100 sider 

 

Titel 8 

 

Digitalisering (inkl. 3. værk) 

Indhold Kernestof: 

 

Fra ”Begreb om dansk” (Systime i-bog): Afsnittet om medieanalyse (herunder 

mediegenrer og sms) og afsnittet om standardsprog og gruppesprog. 

Afsnittet om det 21. århundrede i ”Litteraturhistorien på langs…” 

De fire litterære hovedgenrer (oversigt - lærerproduceret materiale) 

 

Maja Lee Langvad: ”Find Holger Danske” (2006, uddrag) 

Maja Lee Langvad: ”Danskerloven” (tekst + video) 

Caspar Eric på Lyrikporten: 

https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-

c320841fd336 

Caspar Eric: digt på Slagtryk: ”Du sagde du ikke ville fortælle…”: 

http://www.slagtryk.dk/2011/09/caspar-eric-christensen-tre-digte/ (2015) 

Om tidsskriftet Slagtryk: http://www.slagtryk.dk/om-tidsskriftet/ 

Liv Nimand Duvå: ”Urostifter” (2014) http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-

nimand-duvaa-urostifter/ 

Liv Nimand Duvå om litteraturens og samfundets påvirkning: 

https://www.youtube.com/watch?v=1I_5BWhuumI 

Frederik Bjerre Andersen: ”Fra Århus til København” (sms-novelle, 2012) 

Frederik Bjerre Andersens hjemmeside, herunder bl.a. værket ”Kortærmet 

trøje,  digtvideo”: http://bjerreandersen.dk/ 

Eksempel på kodeskift fra ”Det slører stadig” (2013), 

https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c 

 

Tredje værk: Selvvalgt sms-novelle fra sms-press 

 

Supplerende:  

 

https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-c320841fd336
https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-c320841fd336
http://www.slagtryk.dk/2011/09/caspar-eric-christensen-tre-digte/
http://www.slagtryk.dk/om-tidsskriftet/
http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-nimand-duvaa-urostifter/
http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-nimand-duvaa-urostifter/
https://www.youtube.com/watch?v=1I_5BWhuumI
http://bjerreandersen.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c
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Stopplagiat.nu 

Omskrivning af allerede læste noveller: William, Polterabend, En stor dag, Den 

sidste balkjole, Lønningsdag eller Karens Jul 

Tidligere teori om sproghandlinger, face, novelleanalyse m.m.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Litterær og sproglig analyse af digte og noveller 

Litteratur efter år 2000, herunder litteraturens rolle 

Blandingsgenrer, sampling, intertekstualitet, fakta over for fiktion, 

autenticitetsmarkører.  

Genren sms-novelle, herunder analyse af sms-sprog, novellens opbygning, 

huller i teksten, karakteristik m.m.  

Diskussion af genrer og digitale medier 

Det selvbiografiske i litteraturen 

Medievirkeligheden i dag, sociale medier 

Plagiat  

Analyse af hjemmeside, herunder visuelle, sproglige og auditive virkemidler, 

remediering m.m.  

Sproglig analyse, herunder sproghandlinger og facework, kodeskift, 

gruppesprog.  

Skrivning af egen sms-novelle, kreativt sprog, remediering, genrebevidsthed 

Brug af digitale værktøjer 

Mundtlige oplæg + feedback 

Omfang Ca. 90 sider 
 

 

Titel 9 

 

Retorik og argumentation 

Indhold Kernestof: 

• Thomas Wulff: teori [teori] 

• Carl-Mar Møller: Mænd får stress af at holde barselsorlov (2005) [debatindlæg] 

• Rina Baram: Mine to små piger er storrygere (2010) [debatindlæg] 

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

• Ulla Dahlerup: Tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2003 [tale] 

• Johanne Schmidt-Nielsen: 1. maj-tale 2016 [tale] 

• Lars Løkke Rasmussen: 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] 
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• Enhedslisten: Fællesskab fungerer (2008) [film] 

Særlige 

fokuspunkter 
Retorik og argumentation har haft et sprogligt 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 Ca. 100 sider 

 

Titel 10 

 

Rap (inkl. 4. værk) 

Indhold Kernestof: 

• Thomas Wulff: teori 

• Per Vers: Black Power (2005) [sang] 

• Sivas: D.A.U.D.A (2013) [sang] 

• Niarn: Stikkersvin (2004) [sang] 

• Suspekt: Proletar (2007) [sang] 

Fjerde værk: Værkopgave om selvvalgt musikalbum 

 

Supplerende stof: 

• Benal: Lampeskærm (2018) [sang] 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet om rap har haft et litterært perspektiv. Vi har set på de digteriske 

elementer i teksterne og har i den forbindelse brugt fagbegreber som rim, 

billedsprog og intertekstualitet. Desuden har vi forsøgt at genrebestemme 

teksterne. De tre undergenrer, som vi har benyttet, er: hardcore hiphop, 

playerhiphop og jamhiphop. Endelig har vi anvendt begrebet modkultur i vores 

arbejde med teksterne. 

 

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

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

Omfang Ca. 50 sider 

 

Titel 11 

 

Storby (inkl. 5. værk) 

Indhold Kernestof: 
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H.C. Andersen: ”Berlin” (1831) 

Emil Bønnelycke: ”Gaden (1917)” 

Mund de Carlo: Genfortolkning af Bønnelyckes ”Gaden” (2013) (tekst + video: 

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

Tom Kristensen: ”Nat i Berlin” (1921) 

Nordstrøm: ”Berlin” (2006) 

Klaus Rifbjerg: ”Nørreport” (1973) 

Kortfilmen ”Tupilaq” (Ekko Shortlist, 2013) 

Dan Turèll: ”Gennem byen sidste gang” (også sat i musik) (1977) 

Michael Strunge: ”Den hæslige by” (1981) 

Video til Strunges oplæsning af ”Den hæslige by”: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_te4bi5DhE 

Klip med Dan Turèll fra Lørdagshjørnet 1979: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmyV5g3WF4w 

Klip fra ”Dansk Punk” 1 og 4 (på YouTube) 

 

Lærerproduceret materiale om storbymodernismen i 1980’erne 

Afsnittet om 80-modernismen + afsnittet om H.C. Andersen + Dan Turèll + 

formel modernisme m.m. i ”Litteraturhistorien på langs…” (Systime, i-bog) 

 

Femte værk: Katrine Marie Guldager: ”København” (2004) 

 

Supplerende: 

Kursistproduceret materiale om Bønnelycke og Kristensen.  

Oversigt over stilfigurer 

Egne skriveøvelser om og billeder af storbyen  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Analyse, fortolkning og perspektivering af lyrik, noveller og film med storby-

tema, herunder ekspressionisme og 70’er- og 80’er-lyrik. 

Modernisme 

Kendskab til en række markante forfattere (herunder relevant research).  

Sproglig analyse af lyrik + noveller med fokus på form og sproglige virkemidler. 

Diskussion af og skriveøvelse om storbyen som utopi eller dystopi.  

Kortfilmsanalyse + analyse af videoer 

Skrivning af analyserende værkopgave 

Eksamenstræning 

 

Omfang Ca. 100 sider 

 

Titel 12 

 

Sprognormer 

Indhold Kernestof: 

• Thomas Wulff: teori [teori] 

https://www.youtube.com/watch?v=UqTcv_ZK5Fs
https://www.youtube.com/watch?v=P_te4bi5DhE
https://www.youtube.com/watch?v=cmyV5g3WF4w
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• Frits Bredal: Take it easy, keep cool (2000) [artikel] 

• Ole Grosen: Sprogblomster eller verbalt ukrudt? (2006) [artikel] 

• Kresten Vestbjerg Andersen: [uddrag af] Terkel i knibe (2004) [spillefilm] 

• Johanne Duus Hornemann: Sikke et sprog, de unge har (2011) [artikel] 

• Clemens: MC Clemens (1996) [sang] 

 

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 
Forløbet har haft et sprogligt perspektiv. 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. 

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 Ca. 50 sider 

 

Titel 13 

 

Symbolisme og modernisme 

Indhold Kernestof: 

 

Johannes Jørgensen: ”Høstdrøm” (1894) 

Martin A. Hansen: ”Paradisæbler” (1953) 

Karen Blixen: ”Ringen” (1958) 

Peter Seeberg: ”Hullet” (1962) 

August Strindberg: ”Ett halvt ark Papper”/”Et halvt ark papir” (1903) (på 

dansk og på svensk) 

 

Til sammenligning med symbolisme og modernisme: 

Tove Ditlevsen: ”Blinkende lygter” (1947) 

Research på Tove Ditlevsen  

Klip fra filmen ”Barndommens gade” 

Klip fra filmen ”Blinkende lygter”, med ”Ove Ditlevsen”, YouTube.  
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Kapitlet om 1890-2000 i ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”.  

 

Supplerende: 

 

Oversigt over tekster fra 1900-tallet fra andre forløb (herunder folkelig 

realisme, ekspressionisme, storbymodernisme) 

Folkeeventyret ”Den lille Rødhætte” – til sammenligning med ”Ringen” 

To kunstværker af Vilhelm Hammershøi 

Video med introduktion til Strindberg 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Træk fra romantikken i det 20. århundrede  

Realisme over for modernisme 

Billedanalyse  

Modernisme, symbolisme, sensymbolisme (Heretica-modernismen), 

ekspressionisme, folkeligt gennembrud. 

Analyse og fortolkning af lyrik + epik, herunder analyse af symbolik og 

psykologiske fortolkninger  

Tekstnært arbejde 

 

Omfang Ca. 60 sider 

 

Titel 14 

 

Døden (inkl. 6. værk) 

Indhold Kernestof: 

• Adam Oehlenschläger: Lær mig, o skov, at visne glad (1813) [digt] 

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

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

• H. C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (1848) [eventyr] 

• Johannes V. Jensen: [uddrag af] Kongens Fald (1901) [roman] 

• Klaus Rifbjerg: Kanariefuglens begravelse (1965) [digt] 

• William Shakespeare: [uddrag af] Hamlet (1599) [skuespil] 

• Anette Hauge-Nielsen m.fl.: Folkeviser – i: Dansk på ny (2018) [teori] 

• Elverskud [folkevise] 

• Anders Agger: Indefra med Anders Agger – Aktiv dødshjælp (2018) 

[dokumentarprogram] 

• Anders Walter: Helium (2014) [kortfilm] 

• Bille August: Stille hjerte (2014) [spillefilm] 

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

 

Supplerende stof: 

• David Bailly: Selvportræt med vanitassymboler (1651) [maleri] 
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• Ole Birkler: Vil du behandle dine kære, som var de hunde? (2015) [debatindlæg] 

• Fatima Sabir: Lovgivning mod aktiv dødshjælp fastholder mennesker i lidelse (2014) 

[debatindlæg] 

Særlige 

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

repræsenteret. I forløbet har vi arbejdet med tekster af ikke færre end seks 

kanonforfattere. Disse tekster er dog i høj grad blevet læst med fokus på deres 

tema. I en analytisk sammenhæng har forløbet i særlig grad haft et mediemæssigt 

perspektiv. Her har vi i særdeleshed arbejdet med en række af de danskfaglige 

begreber, som har med brugen af filmiske virkemidler at gøre. Her bør nævnes: 

klipning, kamerabevægelse, lys, farver og lyd. 

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 Ca. 250 sider 

 

Titel 15 

 

Repetition og eksamensforberedelse 

Indhold Kernestof: 

 

Lærerproduceret materiale om litterære metoder og metodetrekanten 

Træning til mundtlig eksamen med eksempler på spørgsmål til: 

”Karens Jul” (+ video fra Ved Det Grønne Bord) 

Strunge: ”Den hæslige by” (1981) 

Turèll: ”Gennem byen sidste gang” (1977) 

Oversigt over litterære hovedgenrer 

Gennemgang af pensum og de tre perspektiver 

 

Særlige fokuspunkter Analyse af sprog, litteratur og medier 

Genre- og perioderepetition 

Mundtlig eksamen 

Omfang Ca. 50 sider 

 


