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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 

Institution Horsens HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Catrine Storm Thoft (CST) og Katrine Skjødt Hansen (KSH) 

Hold 2B 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel  

1 

Portrætartikel (KSH) 

 

Titel 

2 

Formidling og talegenrer (KSH) 

Titel  

3  

Argumentation (KSH) 

Titel  

4 

Grammatikkursus (KSH) 

Titel 

5 

Luther og Reformationen (CST) 

Titel  

6 

Introforløb til arbejdet med tekster (Værk 1) (CST) 

 

 

Titel 

7 

Lyrik (Værk 2) (CST) 

Titel Det moderne gennembrud I (CST) 
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8 

Titel 

9 

Dokumentarfilm og kortfilm (Værk 3) (CST) 

Titel 

10 

Folkeviser (CST) 

Titel  

11 

Holberg og oplysningstiden (CST) 

Titel  

12 

Debat og diskussion i teori og praksis (CST) 

Titel 

13 

Romantikken (Værk 4) (CST) 

Titel  

14 

Podcast 

Titel 

15 

Avisen som medie 

Titel 

16 

Det moderne gennembrud II 

Titel  

17 

Storbyen 

Titel 

18 

Eksistentialisme i dansk 

Titel 

19 

Fagpakke og værklæsning (Værk 5) 

Titel 

20 

Det selvbiografiske i nyere dansk litteratur (Værk 6) 

Titel 

21 

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

Titel 1 Portrætartikel  (KSH) 

Indhold 
Børsting & Dunø – Til Tasterne, kap 1. 

- Artikelgenren – herunder overskrift, manchet, brødtekst, mellemrubrik, 

formidling, pentagrammet, portrætartiklen som genre. 

- Portrætartikel om Mads Langer: Han elsker at give koncert, Politiken 

2014 

- Portrætartikel om Omar Abdel Hamid El-Hhussein, Ritzau 2015  

- Eksempel på elev skrevet artikel: Med hovedet højt  

 

 

Omfang  14 moduler à 55 minutter, 20 sider 

 

Særlige  

fokuspunkter 

- At lære artikelgenren at kende 

- At skrive modtagerrettet 

- At afkode en genre ved at læse eksempeltekster 

- At producere tekster med fokus på ovenstående 

- Eleverne interviewede hinanden og skrev et portræt  

 

-Screening af eleverne ift. læsefærdigheder 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-og gruppearbejde 

Individuelt arbejde  

Titel 2  Formidling og talegenrer (KSH) 
 

Indhold Børsting og Dunø: Til Tasterne, Kap. 2 

- Genreformidling 

- Talens struktur 

- Talegenrer (den informative, den politiske og lejlighedstalen) 

- Sproglige virkemidler i taler 

- Appelformer 

- Per Munch: Tal så det rykker, Politiken 2005 

- Uddrag af Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 2010 

- Uddrag af Villy Søvndals tale ” Fra minimalstat til vasalstat” 2005 

 

 

Supplerende materiale: 

Lærerproduceret powerpoint med diverse klip fra youtube samt reklamer: 

Retorik, talegenrer og appelformer 

Stilistiske virkemidler 

Quiz om talegenrer  
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Lille skriveøvelse omkring sproglige virkemidler/sproglige billeder 

  

 

 

Omfang 12 moduler à 55 minutter, 40 sider 

 

Særlig 

fokuspunkter 

- Målet med forløbet er at lære om god formidling og talekunst 

- Fokus på de 3 talegenrer som danskfaglig og som kommunikativ 

størrelse.  

- Fokus på appelformer, argumentation og stilistiske virkemidler 

- Kursisterne har selv øvet og fremført en informerende tale i små 

grupper, har arbejdet med talemanuskripter til en lejlighedstale og en 

politisk tale. 

- Har arbejdet særligt grundigt med sproglige virkemidler, herunder 

former for billedsprog igennem lille skriveøvelse, hvor eleverne selv 

skulle benytte og skelne mellem de forskellige former for billedsprog 
- Endvidere har eleverne lavet en skriftlig opgave om talegenrerne for 

at repetere det lærte og øve sig i opbygningen af en artikel.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, pararbejde, 

læreroplæg, kursist-taler, skriftlig aflevering 

 

Titel 

3 

Argumentation (KSH) 

Indhold 

 

Børsting & Dunø – Til Tasterne, kap. 3. 

- Generel introduktion om argumentation 

- Toulmins argumentationsmodel 

- Uddrag af AFR’s nytårstale 2008 

- Uddrag af Johanne Schmidt Nielsen-tale, 2009 

- Argumentationskneb 

 

 

Omfang 

 

6 moduler à 55 minutter, 20 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

- Toulmins  model 

-          Eleverne har analyseret forskellige eksempler for argumentation 

og arbejdet med begreber som påstand, belæg, hjemmel, gendrivelse, 

styrkemarkør og rygdækning + argumentationskneb 

-          Eleverne har selv udarbejdet argumenter og modargumenter og 

øvet sig i at bruge gendrivelse og at modargumentere en påstand. De har 

hermed trænet at bygge et argument og formulere sig sammenhængende 

om et synspunkt  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, oplæg, 

gruppearbejde 

Titel  

4 

Grammatikkursus (KSH) 
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Indhold Kernestof: 

- Uddrag af Benny Andersen: Fløjtekedel (digt), fra Benny Andersen: 

Sjælen marineret, 2001 – til brug i lille skriveøvelse om verber 

-  Lærerproducerede powerpoints (et om ordklasser + et om 

sætningsled) 

- Øvelser om de typiske fejltyper ved substantiver og verber 

- Kommaøvelser fra sprognævnets hjemmeside: 

https://dsn.dk/retskrivning/er-du-god-til-at-saette-komma (Med 

startkomma: https://dsn.dk/arkiv/komma/medstart/, uden startkomma: 

https://dsn.dk/arkiv/komma/udenstart/)  

- Basiskommaregler fra Dansk Sprognævn (i pdf): 

https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/Komma%20-

%20basisreglerne.pdf  

Omfang 5 moduler à 55 minutter, 25 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

- Ordklasser med fokus på at skelne mellem og kunne identificere 7 

ordklasser (substantiver, verber, adjektiver, adverbier, konjunktioner, 

pronomener, præpositioner)  + øvelse (vendekort) 

- Særlig fokus på verbers funktion i tekster  

- Særlig fokus på gængse fejltyper ved substantiver og verber  

- Forskellen mellem ordklasser og sætningsled 

- Kategorisering af sætningsled, særligt verballed, subjekt og objekt 

- Forskellen mellem hovedsætninger og ledsætninger 

- Kommatering  

- Fokus på hvad man kan bruge grammatisk viden til (hhv. sproglig 

korrekthed og sproglig tekstanalyse)  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, øvelser i grupper, individuelt arbejde, opgaveløsning  

 

 

 

Titel 5 Luther og Reformationen (CST) 

 

Indhold 

 

Sissel Worm Glass: “Salmen”, Folkeuniversitetets uv materiale i forbindelse 

med 500 året for Reformationen 

Luther: “Vor Gud han er så fast en Borg”, 1528 

Iben Krogsdal: “Hvor Gud, du mærker vores sorg”, 2016 

Eskild Dohn: Reformationen rocker (koncert) 

 

 

Omfang  

 

4 lektioner à 55 minutter, 10 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Viden om Reformationen, Luther og Reformationens betydning i dag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale og pararbejde,  

Titel 6 Introforløb til arbejdet med tekster (Værk 1) (CST) 

https://dsn.dk/retskrivning/er-du-god-til-at-saette-komma
https://dsn.dk/arkiv/komma/medstart/
https://dsn.dk/arkiv/komma/udenstart/
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/Komma%20-%20basisreglerne.pdf
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/Komma%20-%20basisreglerne.pdf
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Indhold Kernestof: 

Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk - Litteratur, sprog og medier. 1. 

udgave (2009): 

15-25: Et spørgsmål om genre + fakta og fiktionskoder 

 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Systime: Kapitel 10 Novelle, side 

234-239 

 

Børsting & Dunø – Til Tasterne, kap 6: 

S. 147-48; fakta- og fiktionskoder i dokumentarfilm 

S. 99-101: Komposition + lærerproduceret ppt om berettermodellen og 

fortællemåder 

s. 112-117: Miljø- og personkarakteristik 

s. 104-110: Fortælleren 

Side 117-118: Tema 

Side 119-120: Perspektivering 

Tekster fra Til tasterne 

St. St. Blicher ”Ak, hvor forandret (uddrag), 1828 

Martin Andersen Nexø: “Lønningsdag”, 1900 

Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette” (uddrag), 1887 

Jesper Wung-Sung: “De tre veninder”, 2000 

 

Nedenstående er alle fra: Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk - Litteratur, 

sprog og medier. Antologi, 2009 

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden (uddrag) (2007) 

Naja Marie Aidt: “Bulbjerg”, Fra Bavian, 2006 

Helle Helle: “Globryllup”, Fra Biler og dyr, 2009 

 

Naja Marie Aidt: “Som englene flyver”, 1993 

Jan Sonnergaard: “Sex”, 1997 

 

 

Værk 1 Katrine Marie Guldager: København, 2004: Holdet har arbejdet i 

grupper med forskellige noveller. Afsluttet med en skriftlig aflevering. 

 

Supplerende materiale: 

 

Indledningerne til: Mikkel Birkegaard: Libri di Luca, Pascal Mercier: Nattog 

til Lissabon, Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelse for sne, alle fra: 
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Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk - Litteratur, sprog og medier. 

Antologi, 2009 

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime 2015: 223-224: Kort intro til 

dokumentarfilm og den dramatiserede dokumentar 

 

Anders Riis Hansen: Blekingegadebanden, 2009 

 

Forfatterportræt af Helle Helle, via Systimes portal Forfatterskaber: 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p2109  

 

 

 

 

 

 

Omfang 
 

26 lektioner à 50 minutter, 220 sider  

Særlige 

fokuspunkter 

At introducere og afprøve den tekstanalytiske værktøjskasse på en række 

moderne tekster samt tekster skrevet af kanonforfattere. Der læses i forløbet 

et værk, så eleverne får mulighed for at prøve deres analytiske færdigheder af 

på et større afrundet værk. 

 

Skriftlighedsforløb: Der bygges op til, at der skrives en analyserende artikel 

sidst i forløbet om “De tre veninder” 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, fremlæggelse, søgninger på 

nettet, skriftlige opgaver lavet på klassen 

 

Titel 7 Lyrik (Værk 2) (CST) 

 

Indhold Kernestof: 

Børsting & Dunø – Til Tasterne, kap 6, side 125-136: Analyse af lyriske 

tekster, herunder genrer, indre/ydre komposition og lyrisk sprogbrug. 

Følgende tekster er der fra:  

 

N.F.S. Grundtvig ”De levendes land” (1824, uddrag) 

 

Benny Andersen ”Ånd” fra den ”Indre Bowlerhat” (1964) 

 

Søren Ulrik Thomsen ”LEVENDE” fra ”Cityslang” (1981) 

 

Adam Oehlenschlæger ”Guldhornene” (1803, uddrag) 

 

Pia Juul ” Det er et dyr” (1987) 

 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p2109
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Henrik Nordbrandt: “Vuggevise”, 2015 

 

 

Djämes Braun ”Fugle” (2015) 

 

Emil Aarestrup ”Angst” (1838) 

 

Brendekilde ”Udslidt” (1889) 

 

Pressefoto af Bonnie (2012) 

 

 

Værklæsning (Værk 2): Yahya Hassan: YAHYA HASSAN, Digte, 

Gyldendal 2013. 

Lærerproduceret ppt om Autofiktion 

Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk - Litteratur, sprog og medier. 1. 

udgave (2009): Side 91-92: om Standardsprog og gruppesprog 

 

Hausgaard & Vers - Rejsende i dansk; afsnit 5: Perkerdansk 

 

 

 

Supplerende stof: 

“Himlen over os”, Portræt af Yahya Hassan, Opgang 2 Turnéteater 

Tarek Omar: “Jeg er fucking vred på mine forældres generation” i Politiken 

05.10.2013 

Martin Krasnik interviewer Yahya Hassan i Deadline på DR2: 

http://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE  

Lærerproduceret ppt om Strunge og postmodernisme 

 

Michael Strunge: “Plasticsolen”, 1981 

 

Lærerproduceret ppt om Michael Strunge og postmodernisme 

 

Dokumentaren om Michael Strunge: “Væbnet med ord & vinger”, 2018 

 

 

 

Omfang 18 lektioner à 55 minutter, 230 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

I forløbet er der arbejdet med analyse og fortolkning af lyriske tekster og 

eleverne er blevet præsenteret for en værktøjskasse hertil: Fokus på indre og 

ydre komposition og lyrisk sprogbrug. 

http://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE
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Forløbet er afsluttet med værklæsning af Yahya Hassans digtsamling og en 

skriftlig opgave: Portrætartikel af Yahya Hassan. 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt skriftligt arbejde, oplæg, 

gruppearbejde. 

 

Titel 8 

 

Det moderne gennembrud I (i forbindelse med Historieopgaven) (CST) 

Indhold 

 

Kernestof: 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Systime: Kapitel 6: Det moderne 

gennembrud side: 116-119, 124-128, 130-135 

 

Martin Andersen Nexø: “Lønningsdag”, 1900 

Holger Drachmann: “Engelske Socialister”, 1871 

Herman Bang: “Fattigliv”, 1880 

Amalie Skram: “Karens Jul”, 1885  

Henrik Pontoppidan: “Ane-Mette”, 1887 

 

Supplerende stof: 

DR’s 1800-tallet på vrangen afsnit 6 

DR’s Ludere, lommetyve og lirekassemænd afsnit 3: Rabarberdreng mod 

panserbasser 

Rather Homemade om DMG: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus  

 

Diverse malerier til at illustrere perioden 

Omfang 

 

 

12 lektioner à 50 minutter, 50 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på samspillet mellem fagene dansk og historie: Forløbet er kørt i 

samspil med historie og historieopgaven om industrialiseringen. 

Fokus på analyse og fortolkning af tekster. Kendskab til samspil mellem 

litteratur, kultur og samfund via de tre K’er: klasse, køn og kirke og det 

moderne gennembruds idé om at sætte problemer under debat. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale, gruppearbejde og fremlæggelser, skriftlig opgave som 

opsamling på forløbet 

Titel 9 

 

Dokumentarfilm og kortfilm (Værk 3) (CST) 

Indhold Kernestof: 

Børsting & Dunø – Til Tasterne, 2016, kap 6: side 136-143 og 145-147 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2015; følgende afsnit er 

brugt: Dokumentarfilm, Oversigt over fakta- og fiktionskode, Filmens 

dramaturgi 

Asmussen og Fibiger: Den medierede virkelighed, L&R Uddannelse, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
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side. 121-22: “Testamentet - en Bodilvindende taberfilm” 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2012 (Værk 3) 

https://filmcentralen.dk/alle/film/testamentet  

Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2013:  anslag (00-09:37): 

https://www.youtube.com/watch?v=STKVIgRxvl8  

 

Lærerproduceret ppt: Dokumentargenren:  hvor de nedenstående klip fra 

Youtube er 

 

Raskins 7 parametre via www.dr.dk/undervisning  

Mathieu Ratthe: Lovefield, 2008 

Ulaa Salim: Vore fædres sønner, 2014 

Peter Bækkel: Hvem brænder børnene i helvede, 2011 

 

Supplerende stof: 

Eksempler på de fem dokumentargenrer: 

Dybdeborende: Den hemmelige krig (anslag), Guldbrandsen, 2006, via 

youtube.com 

Observerende: Armadillo (shooting scene), Metz, 2010, via youtube.com 

Deltagende: Ambassadøren, Mads Brügger, 2011: official trailer via youtube 

Poetisk: Det erotiske menneske, Jørgen Leth, 2010, trailer via youtube 

Dramatiserede: Blekingegadebanden (anslag), Riis-Hansen og Kainz, 2009, 

via youtube  

Ane Cortzen: TV TV TV: om lyd, via CFU 

 

 

Omfang 12 lektioner à 55 lektioner, 60 sider 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Introduktion til dokumentarfilmen og kortfilmen som genre, Filmiske 

virkemidler: kameravinkler, billedbeskæring, Lys/lyd, fakta- og 

fiktionskoder, Beretter og bølgemodel, Raskins 7 parametre 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klassesamtale, par, gruppe- og individuelt arbejde 

Kursisterne er blevet introduceret til den analyserende artikel/Filmklip 

(Blodets bånd), som de har arbejdet med i klassen og skrevet individuelt. 

Titel 10 Folkeviser (CST) 

Indhold Kernestof:  

Mimi Olsen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien som iBog, følgende 

afsnit: 

https://filmcentralen.dk/alle/film/testamentet
https://www.youtube.com/watch?v=STKVIgRxvl8
http://www.dr.dk/undervisning
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- Middelalderens samfund – et slægtssamfund https://bl.systime.dk/?id=p155  

- Middelalderens litteratur – underholdning og fællesskab 

https://bl.systime.dk/?id=p154   

- Folkevisens flade personer og voldsomme temaer 

https://bl.systime.dk/?id=p153  

- Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang https://bl.systime.dk/?id=p268   

- Riddervisens ære og hævn: Torbens datter https://bl.systime.dk/?id=p151  

 

- Tryllevisens onde lykke: Germand Gladensvend 

https://bl.systime.dk/?id=p149  

- Ebbe Skammelsen https://bl.systime.dk/?id=p281  

 

Perspektiverende: 

- Simona Abdallah: Lykkens brud (uddrag)https://bl.systime.dk/?id=p146  

- Dennis, kortfilm 2007 

- Per Fly: Arven, 2003  

 

Supplerende stof: 

Interview med instruktør Peter Fly om Arven: 

https://www.b.dk/kultur/arven-forpligter-0  

Rather Homemade: Ebbe Skammelsøn: https://www.youtube.com/watch?v=-

QujVaDO8A0  

Sara Omars nytårstale på DR2 https://www.youtube.com/watch?v=1jQb1qY-

qdo&t=1s  

 

 

 

Omfang 10 lektioner à 55 minutter, 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 
Middelalderens samfund set ud fra de 4 æ’er: skæbne, slægt, ære og hævn 

Folkevisen som genre: Fokus på ridderviser og folkeviser 

Middelalderens litteratur set ud fra et moderne perspektiv 

Remediering af Ebbe Skammelsøn og Torbens datter   

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde og fremlæggelse, skriftligt 

arbejde: omskrivning af Torbens datter til en nyhedsartikel 

https://bl.systime.dk/?id=p155
https://bl.systime.dk/?id=p154
https://bl.systime.dk/?id=p153
https://bl.systime.dk/?id=p268
https://bl.systime.dk/?id=p151
https://bl.systime.dk/?id=p149
https://bl.systime.dk/?id=p281
https://bl.systime.dk/?id=p146
https://www.b.dk/kultur/arven-forpligter-0
https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
https://www.youtube.com/watch?v=1jQb1qY-qdo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1jQb1qY-qdo&t=1s
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Titel 11 Holberg og oplysningstiden 

Indhold Kernestof: 

Mimi Olsen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien som iBog, følgende 

afsnit: 

- Oplysningen: fornuftens tidsalder https://bl.systime.dk/?id=p169  

- Idealer om fremskridt og frihed https://bl.systime.dk/?id=p168 

- Ludvig Holberg: repræsentant for oplysningens tanker i DK 

https://bl.systime.dk/?id=p167  

- Hvorfor drikker Jeppe https://bl.systime.dk/?id=p164  

- Analysemodel til Holbergs komedier https://bl.systime.dk/?id=p160   

- Lærerproduceret ppt om det klassiske drama 

- Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget (Hele Akt 1 og uddrag af 5. akt): 

https://bl.systime.dk/?id=p164  

- Ludvig Holberg: Epistel 91: https://bl.systime.dk/?id=c329  

 

Supplerende materiale: 

Forskellige klip fra opsætninger af Jeppe paa Bjerget via youtube 

 

Perspektiverende: 

Nicolaj Arcel: En kongelig affære, 2012 

 

 

Omfang 12 lektioner à 55 minutter, 30 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til oplysningstiden og Holberg 

Introduktion til Holbergs dramaer  

Oplæsning 

Fokuseret søgning på nettet: om Holberg 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning 

Oplæsning 

Par- og individuelt arbejde 

Titel 12 Debat og diskussion i teori og praksis (CST) 

Omfang 10 lektioner à 55 minutter, 40 sider  

Indhold Kernestof:  
Liberal Alliances valgvideo, ”2025-plan” (2015) 

https://bl.systime.dk/?id=p169
https://bl.systime.dk/?id=p168
https://bl.systime.dk/?id=p167
https://bl.systime.dk/?id=p164
https://bl.systime.dk/?id=p160
https://bl.systime.dk/?id=p164
https://bl.systime.dk/?id=c329
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https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E&t=3s  

 

Enhedslistens valgvideo ”Fællesskab fungerer” (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=z4Lvv9g9P0I  

 

 

Artikel: ”Den hårde tone på nettet overdøver den positive debat”, Politiken, 

2014 

 DR-dokumentar: ”Ti stille, kvinde”, Michael Jeppesen, 2015 (afsnit 2) 

 

Lærerproduceret ppt, hvor nedenstående (supplerende stof) klip er: 

Samtale Principper 

Facework 

Argumentationsanalyse og øvelser 

 

Skriftligt forløb: Klassen har arbejdet hen imod at skrive den debatterende 

artikel om emnet: Unge og præstationsangst.  

Vi har i denne forbindelse arbejdet med: 

Olivia Dam Junget: “Min generation har angst”, Politiken den 24/11-2013 

Gitte Meyer: “Forskellen på socialt og fagligt pres”, Information den 20/1 

2014 

Dokumentaren “Ungdommens nu til dags - 1C”, TV 2, 2012 (afsnit 1) 

 

Supplerende stof:  

I forbindelse med Facework har vi arbejdet med følgende klip: 

- Puste æg scenen fra Blinkende 

lygter:https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM  

 - Birthe Rønn Hornbechs tavshed:  
https://www.youtube.com/watch?v=cCZAf4A6fYE  

-Anne-Grethe Bjarup-Riis om prostitution: 
https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Klassen har via arbejdet med valgvideoer repeteret  

Toulmins argumentationsmodel (den udvidede), diverse argumentationskneb, 

appelformer og sproglige virkemidler. 

Vi har arbejdet med digital dannelse, tonen på sociale medier og i den 

forbindelse arbejdet med principper for den gode samtale og Goffmanns 

principper for Facework. 

Skriftlighed i forbindelse med introduktion til “Den debatterende artikel” 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, individuelt arbejde samt gruppearbejde med 

fremlæggelser 

Titel 13 Romantikken (værk 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=z4Lvv9g9P0I
https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM
https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM
https://www.youtube.com/watch?v=cCZAf4A6fYE
https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI
https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI
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Omfang 16 lektioner à 55 minutter, 80 sider 

Indhold  

Kernestof: 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien  - på langs og på tværs; iBog: Følgende afsnit: 

Videointroduktion: https://litthist.systime.dk/?id=c988   

Romantikkens samfund: https://litthist.systime.dk/?id=p161  

Livssyn: https://litthist.systime.dk/?id=p157  

Nyplatonisme og Schack Staffeldt: https://litthist.systime.dk/?id=p158 

Universalromantik og Oehlenschläger: https://litthist.systime.dk/?id=p159  

Nationalromantikken i Danmark: https://litthist.systime.dk/?id=p162  

Biedermeier og poetisk realisme:https://litthist.systime.dk/?id=p164  

Romantisme: https://litthist.systime.dk/?id=p165 (til og med Emil Aarestrup) 

 

Tekster: 

Adam Oehlenschläger: “Morgenvandring” (1805):  

https://litthist.systime.dk/?id=p250  

N.F.S Grundtvig: “Danmarks trøst” (1820) 

https://litthist.systime.dk/?id=p252&L=0  

H.C. Andersen: “I Danmark er jeg født” (1850) 

Adam Oehlenschläger: “Der er et yndigt Land” (1819), uddrag: 

https://bl.systime.dk/?id=c372  

Suspekt: “Danmark”, 2014 

Peter Carlsen: Danmark 2009 (maleri) 

Eugène De la croix: “Friheden fører folket på barrikaderne”, 1830 

 

Diverse malerier til at illustrere romantikkens forskellige perioder 

 

 

Introduktion til litterære metoder i danskfaget: 

Litteraturens veje som iBog, Systime: 

At analysere litteratur: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p321  

Biografisk metode: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p323   

Nykritisk læsning:https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p324  

Strukturalistisk metode:  https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p325  

https://litthist.systime.dk/?id=c988
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p157
https://litthist.systime.dk/?id=p158
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p162
https://litthist.systime.dk/?id=p164
https://litthist.systime.dk/?id=p165
https://litthist.systime.dk/?id=p250
https://litthist.systime.dk/?id=p252&L=0
https://bl.systime.dk/?id=c372
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p321
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p323
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p324
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p325
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Psykoanalytisk metode:  https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p327  

H.C. Andersen: “Tepotten” (1862) 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p322  

 

Supplerende tekster: 

Nik & Jay: "Vi vandt i dag" fra 2012: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bijAZDGIb0  

Thomas Helmig: “Hele Danmark op at stå”, 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=-5bF5AW5fYg  

 

Værklæsning: 

St.St. Blicher: “Hosekræmmeren”, 1829 (Værk 4) 

Om forfatteren: https://litthist.systime.dk/?id=c431&L=0  

Om poetisk realisme: https://litthist.systime.dk/?id=c1114  

Rather Homemades version: 
https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30  

  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Romantikkens strømninger med fokus på: 

Universalromantik, Nationalromantik og perspektivering til nutidige tekster 

og sange, Biedermeier, Poetisk realisme og Romantisme 

  

 Digtanalyse 

 Billedanalyse 

 Introduktion til litterære metoder i danskfaget 

 Værklæsning (Hosekræmmeren) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, par- og individuelt arbejde, gruppearbejde med 

fremlæggelser 

Titel 14 Podcast 

Omfang 10 lektioner á 55 minutter, 40 sider 

Indhold Kernestof: 

Trine May, Frederik May og Jonatan May: Lydfortællinger, 

Dansklærerforeningen 2017 

s. 4-5, 14-225, 71-73 

Third Ear: I et forhold med, 2013: http://thirdear.dk/arkiv/forhold/    

Nicole N. Horanyi: En fremmed flytter ind, 2017 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p327
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p322
https://www.youtube.com/watch?v=2bijAZDGIb0
https://www.youtube.com/watch?v=-5bF5AW5fYg
https://litthist.systime.dk/?id=c431&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c1114
https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30
http://thirdear.dk/arkiv/forhold/
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Supplerende stof: 

Klip fra filmen Casablanca:  

https://www.youtube.com/watch?v=UgIhUWtItHo&spfreload=10  

https://www.youtube.com/watch?v=BkL9l7qovsE  

Særlige  

fokuspunkter 
Berettermodel 

Dramaturgi, Lyde og Stemmer 

Fakta og fiktion 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, par-og gruppearbejde, skriftlig opgave om selvvalgt 

scene fra Podcasten 

Titel 15 Avisen som medie 

Omfang 12 lektioner à 55 minutter, 60 sider 

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk: iBog, Systime: Avisjournalistik: 

Følgende afsnit er læst: 

Hvad er en avis: https://hbdansk.systime.dk/?id=c667  

Avistyper:https://hbdansk.systime.dk/?id=c668  

Stofområder:https://hbdansk.systime.dk/?id=c672  

De 5 nyhedskriterier:  https://hbdansk.systime.dk/?id=c675  

Nyhedstrekanten: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1288  

Tekstlayout:  https://hbdansk.systime.dk/?id=c1286 

Billedlayout: https://hbdansk.systime.dk/?id=c924  

Kilder: https://hbdansk.systime.dk/?id=c681 

Vinkling: https://hbdansk.systime.dk/?id=c682  

Nyhedsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c686  

Meningsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c692  

Fortællende journalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c694  

Journalistisk sprog: https://hbdansk.systime.dk/?id=c705  

 

Mads Rangvid og Mimi Sørensen: Perspektiver i dansk - Grundbog, 

Dansklærerforeningens forlag, 2018, side: 270-71, 278-279, 280-81, 285-286, 

288-290 

Mads Rangvid og Mimi Sørensen: Perspektiver i dansk - Antologi, 

Dansklærerforeningens forlag, 2018, side 105-106, 107, 108-109 

 

Borker og Brøndgaard (red.): Avisreportagen - fra Cavling til Sabroe, 

https://www.youtube.com/watch?v=UgIhUWtItHo&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=BkL9l7qovsE
https://hbdansk.systime.dk/?id=c667
https://hbdansk.systime.dk/?id=c668
https://hbdansk.systime.dk/?id=c672
https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1288
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1286
https://hbdansk.systime.dk/?id=c924
https://hbdansk.systime.dk/?id=c681
https://hbdansk.systime.dk/?id=c682
https://hbdansk.systime.dk/?id=c686
https://hbdansk.systime.dk/?id=c692
https://hbdansk.systime.dk/?id=c694
https://hbdansk.systime.dk/?id=c705
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Dansklærerforeningen 2001, s. 51-53 (katastrofereportage) 

Ukendt journalist: “Iltoget fra Korsør….”, Politiken 2/11, 1919 

Søren Flott m.fl.: “Som om solen kom for tæt på”, uddrag JP 5/11 2004, Fra 

HF Stil Sættet maj 2011 

Erik Jensen: “Skrækken kom tilbage lige før jul”, Politiken den 20/12 2016 

 

21 Søndag, DR1 13/9 2015: opsummering af begivenhederne i uge 37, 2015 

Særlige 

fokuspunkter 
Avistyper, de 5 nyhedskriterier, nyhedstrekanten, layout, vinkling, Nyheds-og 

meningsjournalistik, kilder, journalistisk sprog, fortællende journalistik 

Flygtninge i nyhedskredsløbet, Katastrofereportagen 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, par-og gruppearbejde, eksempler på eksamensspørgsmål 

Titel 16 Det moderne gennembrud II 

Omfang 6 lektioner à 55 minutter, 25 sider 

Indhold Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien  - på langs og på tværs; iBog: Følgende afsnit: 

Introduktionsvideo: https://litthist.systime.dk/?id=c1002  

Skrivestil og sprog: https://litthist.systime.dk/?id=p140&L=0  

 

Henrik Pontoppidan: “Naadsensbrød” (1887) i: 

https://litthist.systime.dk/?id=p256&L=0  

Herman Bang: “Foran Alteret” (1880) 

Særlige  

fokuspunkter 
Vi har repeteret Forløb 8: Det moderne gennembrud og baggrundsstof til det 

forløb er også brugt her. 

Fokus på analyse og fortolkning af tekster. Kendskab til samspil mellem 

litteratur, kultur og samfund via de tre K’er: klasse, køn og kirke og det 

moderne gennembruds idé om at sætte problemer under debat. 

Fokus på skrivestil og sprog: realisme, naturalisme og impressionisme 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning og gruppearbejde 

Titel 17 Storbyen 

Omfang 10 lektioner à 55 minutter, 30 sider 

Indhold Kernestof: 

Mikael H. Jørgensen: Provins og storby og derimellem:  
https://danskoghistorie.systime.dk/?id=p210 

https://litthist.systime.dk/?id=c1002
https://litthist.systime.dk/?id=p140&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p256&L=0
https://danskoghistorie.systime.dk/?id=p210


 

Side 18 af 23 

Danskernes Akademi: “Litteraturen i byen”, via CFU 

Mimi Olsen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien som iBog, følgende 

afsnit: 

Mellem de to verdenskrige: https://bl.systime.dk/?id=p217  

Det kunsteriske oprør: https://bl.systime.dk/?id=p215&L=0  

Mellemkrigstidens skrivestile:https://bl.systime.dk/?id=p213&L=0   

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien  - på langs og på tværs; iBog: Følgende afsnit: 

Futurisme og ekspressionisme:  https://litthist.systime.dk/?id=c762  

Bønnelycke: https://litthist.systime.dk/?id=c466  

 

Emil Bønnelycke: “Vesterbrogade”, 1918 

Tom Kristensen: “Det blomstrende slagsmål”, 1920: 

https://bl.systime.dk/?id=c506   

Klaus Rifbjerg: “Hjertefloden”, 1965 

Michael Strunge: “Natmaskinen”, 1981: 

https://litthist.systime.dk/?id=p272  

Orup: “Stockholm”, 1992:  

https://www.youtube.com/watch?v=80n2rDIQuCc  

Ulige numre: “København”, 2011: 

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

 

 

 

Væsentligste 

fokuspunkter 
Byen i litteraturen med nedslag i forskellige litteraturhistoriske perioder, med 

fokus på: 

Ekspressionisme, Futurisme, 1980’ernes storbymodernisme 

Analyse af lyrik: fokus på sprog 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klassesamtale, par- og gruppearbejde 

Forløb 

18 
Eksistentialisme i dansk 

Omfang 18 lektioner à 55 minutter, 60 sider 

Indhold Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk, iBog Systime, følgende er 

brugt: 

Hvad er eksistentialisme: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128  

Albert Camus: Eksistentialisme er det absurde: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p138  

https://bl.systime.dk/?id=p217
https://bl.systime.dk/?id=p215&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p213&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c762
https://litthist.systime.dk/?id=c466
https://bl.systime.dk/?id=c506
https://litthist.systime.dk/?id=p272
https://www.youtube.com/watch?v=80n2rDIQuCc
https://www.youtube.com/watch?v=vSaUWDOexXU
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p138
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Det absurde og fremmede liv: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p187 

Valgene: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p188  

Den positive nihilisme: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p189  

Sisyfosmyten: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p190  

 

Mimi Olsen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien som iBog, følgende 

afsnit: 

1960’ernes velstand: https://bl.systime.dk/?id=p235&L=0   

Velstandens skyggesider i litteraturen: https://bl.systime.dk/?id=p234&L=0  

Anders Bodelsen: Forstad og fremmedgørelse: https://bl.systime.dk/?id=p230 

 

Historiens afslutning og det senmoderne: https://bl.systime.dk/?id=p256  

Skrivestile i 1990’erne: https://bl.systime.dk/?id=p252  

 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo og Barbara Kjær-Hansen: 

Litteraturhistorien  - på langs og på tværs; iBog: Følgende afsnit: 

Efterkrigsmodernisme, Heretica:https://litthist.systime.dk/?id=c483  

Eksistentialisme: https://litthist.systime.dk/?id=c489  

Heretica-modernisme: https://litthist.systime.dk/?id=c490  

Karen Blixen: https://litthist.systime.dk/?id=c491   

 

Danske forfattere, iBog Systime:  

Portræt af Martin A. Hansen: https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1039  

Portæt af Peter Seeberg: https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1100  

Selvportræt af Helle - Det korte og det lange: 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c3755  

 

 

Tekster: 

Karen Blixen: “Kongesønnerne”, 1946 

Martin A. Hansen: “Agerhønen”, 1947 

Peter Seeberg: “Hullet”, 1962 

Anders Bodelsen: “Signalet”, 1972: https://bl.systime.dk/?id=c599&L=0  

Helle Helle: “Fasaner”, 1996: https://bl.systime.dk/?id=c681&L=0  

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p187
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p188
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p189
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p190
https://bl.systime.dk/?id=p235&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p234&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p230
https://bl.systime.dk/?id=p256
https://bl.systime.dk/?id=p252
https://litthist.systime.dk/?id=c483
https://litthist.systime.dk/?id=c489
https://litthist.systime.dk/?id=c490
https://litthist.systime.dk/?id=c491
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1039
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1100
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c3755
https://bl.systime.dk/?id=c599&L=0
https://bl.systime.dk/?id=c681&L=0
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Ida Jessen: “Ude på vandet”, 1997 

 

Supplerende stof: 

Marlene Rask: “Signalet”, Dukkefilm:https://www.marlenerask.dk/the-signal  

 

 

Særlige 

fokuspunkter 
Nedslag i litteraturhistorien: efterkrigsmodernisme, Heretica, 1960’ernes 

modernisme, Minimalisme i 1990’erne. 

Eksistentialisme: både den religiøse og ateistiske, valg og fravalg, Camus og 

hans læsning af Sisyfosmyten 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning, par-og gruppearbejde 

Forløb 19 Fagpakke og værklæsning (værk 5) 

Omfang 6 lektioner à 55 minutter, 20 sider 

Indhold Klassen har arbejdet med en dokumentar, som passer til deres fagpakke og 

med de praktik- og projektdage de har deltaget i: 

Science: Mélanie Laurent og Cyril Dion: I morgen, 2015 

Force: Armadillo, 2010 

Social/Care: Blok på bistand, DR1 2014 

 

Diverse artikler til at supplere dokumentaren 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 
Analyse af dokumentar 

Filmiske virkemidler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Individuelt- og gruppearbejde 

Fremlæggelser for klassen 

Forløb 20 Det selvbiografiske i nyere dansk litteratur (Værk 6) 

Omfang 12 lektioner à 55 minutter, 160 sider 

Indhold Kernestof: 

Claus Christensen og Peter Jensen: Livsværk - Det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 
Dansklærerforeningens Forlag, 2008: side 11-29  

https://www.marlenerask.dk/the-signal
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Lærerproduceret ppt: Autofiktion   

 

Lisbeth Zornig Andersen: Prologen + enkelte billeder fra Vrede er mit 

mellemnavn, 2011 

Lisbeth Zornig Andersen: Min barndom i helvede, 2012, anslaget 

 

Jens Blendstrup: Gud taler ud, 2004 (værk 6) 

 

 

Supplerende stof: 

Henrik Ruben Genz: Gud taler ud, 2017 

 

Jens Blendstrup fortæller om Gud taler ud via Youtube: 

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

 

 

 

Særlige  

fokuspunkter 
Fokus på begrebet autofiktion og herunder begreberne hovedstolen og 

dobbeltkontrakt, paratekst, Goffmanns begreber om backstage, frontstage og 

middle region. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klassesamtale, individuelt arbejde 

Forløb 21 Repetition 

Omfang 20 lektioner à 55 minutter, 25 sider 

Indhold Ulla Dahlerup: Tale på Dansk Folkepartis landsmøde 23. september 2003, 

uddrag 

 

Mette Frederiksen: 1. maj tale 2017, uddrag 

 

Jens Stoltenberg: Tale ved mindehøjtideligheden den 25/7 2011 i forbindelse 

med terrorangrebet på Ytøya (norsk) 

 

Helen Latif: “Slørets lyksaligheder”, læserbrev i JP den 7/5 2007 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtPgZQYxhzE
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Alice Andersen: “Demonstration eller tildækning”, læserbrev i JP den 15/5 

2007 

 

Pir Mohammad Karwan: “Om natten blir jeg barn”, 2003 (udenlandsk i 

oversættelse) 

 

 

 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 
Repetition og eksamenstræning 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klassesamtale, par- og gruppearbejde og eksamenstræning 

 Links til skriftlig dansk og eksamensvideoer 

 Eleverne har adgang til videoer ang. dansk eksamen, skriftlig og mundtlig på 

restudy:  

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf , samt 

www.skriveportalen.dk   

 

Eleverne desuden haft adgang til:  

 

https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne  

https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma  

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

www.ordnet.dk   

www.sproget.dk    

 

 

  

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf
http://www.skriveportalen.dk/
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma
https://www.youtube.com/watch?v=PojaXwWfuoQ
http://www.ordnet.dk/
http://www.sproget.dk/


 

Side 23 af 23 

 


