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Fag og niveau Dansk A 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb Portrætartikler 

Titel 2 Retorik, taler og argumentation (Skriftligt og mundtligt forløb) 

Titel 3 Redegørelse og diskussion (Skriftligt forløb) 

Titel 4 Postmodernisme Dramaet og litteratur i 90’erne Værklæsning  

Titel 5 Storbymodernisme Væbnet med ord og vinger Strunge SKRIGERNE Værklæsning 

Titel 6 Fra folkeeventyr og folkeviser til magisk realisme  

Titel 7 Medieforløb Testamentet. Værklæsning 

Titel 8 Nyhedsformidling og fake news 

Titel 9 Oplysningstiden og romantikken 

Titel 
10 

Det moderne Gennembrug og Det nye Århundrede 

Titel 
11 

Mellemkrigstiden – spirende modernisme og realisme. Værklæsning 

Titel 
12 

Mennesket i den moderne verden: Modernisme og realisme 

Titel 
13 

Lydfortælling. Værklæsning 

Titel 
14 

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

 
Titel 1 
 

Portrætartikel – Introforløb 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
 
Til Tasterne kap 1: s.8-17 
 
Supplerende stof: 
Noter: At skrive en artikel 
Div. artikler 
 

 
 

Anvendt uddannelsestid 
40 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Træne skriftlighed og arbejde fokuseret med et udvalgt emne 
Kendskab til artiklen kommunikationssituation samt opbygning af form og ind-
hold 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde med fremlæggelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Taler, retorik og argumentation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
Til Tasterne kap. ?? s.20-39 
 

Supplerende stof:  
Jens Stoltenbergs mindetale 2011 
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Jens-Stoltenbergs-tale-paa-
minnemarkeringen-25.-juli 
  
Egne powerpoint om ordklasser og grammatik samt Retorik 
Videoklip bl.a. Christians tale i Vinterbergs Festen 
 
http://rediger.sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-

1/ovelser-om-ordklasser 

 
Eksempel på informativ tale: 
http://www.genomedenmark.dk/ordbog/videoer/1-2.asp 
 
Udvalgte hjælpeark og øvelser fra www.skriveportalen.dk 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
100 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
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  
Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og ar-
gumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt fremlæggelser 

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

 
Titel 3 
 

Redegørelse og diskussion 
- Sprog og skriftlighed 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
 Kernestof: 
Til Tasterne Kapitel 4 s.49-79 
 

Supplerende stof:  
Frygt for fantasien Bettleheim 
En krig om ord Holbæk Jensen 
Kunsten at tale godt Jonathan Wickmann 
 
Egne powerpoint om ordklasser, grammatik samt øvelser. 
 
http://rediger.sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-

1/ovelser-om-ordklasser 
 
Forskellige hjælpeark og øvelser fra www.skriveportalen.dk  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
100 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
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  
Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 
analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
Pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative øvelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 4 
 

Postmodernisme  
Værklæsning: Drama i 90’erne + Litteratur efter 1990 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Splinten i hjertet 1998 drama, Knutzon, Line Værk 
 
Om drama: 
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime:  
Afsnit: Hvad er et drama, At analysere drama, Drama i litteraturhistorien, Drama-
genren i medierne og Drama i dag. 
Noter om postmodernisme og Line Knutzon  
 
Litteraturens Veje E-bog, Systime 
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=303 
 
Om minimalisme og kortprosa: 
Syv punkter om kortprosa 

Postmodernisme (Egne noter) 
 

Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime  

Afsnit: Minimal skrivestil i 90’erne 
 

Biografi af en snegl 1981 + Ørentvist 1997 Seeberg Peter   
Borgerligt tusmørke (uddrag) 2006 Fruelund, Simon 
En stil for lidt, Fasaner 1996 Helle Helle 
 
Skam NRK 2015 afsnit 
  
Digtere, divaer og dogmebrødre dr.dk/ https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-
divaer-og-do/49623/digtere-divaer-og-dogmebroedre-88-dansk-kultur-i-100-aar-
(1990-2000) 
 
Værklæsning. Tiden efter 1990 med kobling til postmodernismen. Individuelt 
valgt. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
120 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
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 
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historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative øvelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 5 
 

Storbymodernisme Væbnet med ord og vinger  
- SKRIGERNE Værklæsning 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
SKRIGERNE (udvalg) Michael Strunge 1980 
 
Supplerende stof 

Digtere, divaer og dogmebrødre Dr2  
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime Stortvymodernisme (1980-
1990) 
 
Væbnet med ord og vinger 2018 Dokumentar om Strunge af Torben Skjødt 
Jensen  
Egne powerpoint 

 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
90 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
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  
Arbejde med og diskutere begrebet remediering og multimodalitet 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative 
øvelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 6 
 

Fra folkeeventyr og folkeviser til magisk realisme og fantastisk litteratur 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
Kong Lindorm, folkeeventyr 
HC Andersen Nattergalen 

Charlotte Weitze Kronvildt  

Isabel Allende Clarisa 

 
Folkeviser: 
Torbens datter 

Ebbe Skammelsøn 

Germand Gladensvend 

Nøkkens svig 

 

Supplerende stof: 
Så mangen sti vild Kristelig Dagblad  27.8.2004 
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime  Kap.1. Middelalderen  
 
Pans labyrint af Del Toro fra 2006 
Thee-Potten HC Andersen, skriftlig opgave  

Brødre 2004 Susanne Bier  
Noter til folkeviser og magisk realisme, herunder Freuds personlighedsmodel 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
110 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
Kendskab til genrer og litterære perioder  
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  
Arbejde med og diskutere begrebet remediering og multimodalitet 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative 
øvelser 



 

Side 9 af 19 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 7 
 

Medieforløb Testamentet Dokumentar 

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

 
Kernestof: 
Testamentet 2011 dokumentar Christian Sønderby Jepsen 
(https://filmcentralen.dk/alle/film/testamentet) 
 
Supplerende stof: 
Til tasterne, Vigsø Børsting og Dunø, LR Uddannelse 2016, s.136-153 
DIG Kampagnefilm Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2017 
Egne kopier om berettermodel og filmiske virkemidler 
Powerpoint om mediebilledet og nyhedskriterier 
Kortfilm: 
Os to: https://www.youtube.com/watch?v=B432g-lfvaw 
Lukkede øjne  Instruktør: Kerren Lumer-Klabbers 
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/lukkede-ojne/ 
Krigen er slut   La guerra è finita (Nina Mimica, 1997) 
 https://www.youtube.com/watch?v=euqZrtagiqM 
Valgaften 1998 Anders Thomas Jensen https://filmcentralen.dk/alle/film/valgaften 
 
Skriftligt arbejde:  
Opgave om Blodets Bånd, uddrag fra dokumentar 
(https://go.itcfyn.dk/opgaver/Dansk%20HF%20Fors%C3%B8g/#) 
(https://www.youtube.com/watch?v=Z_GZNIMS0dI) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

120 sider 
Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Det mediemæssige stofområde 
At stifte kendskab til filmiske virkemidler, at kunne afkode dokumentar og derigen-
nem blive mere bevidste tv-seere. 
At kunne afkode fortællerens rolle i dokumentar. 
At kunne analysere en dokumentarudsendelse og dennes kommunikationsforhold, 
samt at erkende at analysemetoder fra det litterære og sproglige stofområde ligeledes 
kan bruges på mediestof. 
Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 
kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 
kommunikationen 
 
Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative øvel-
ser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 8 
 

Nyhedsformiling og fake news 

Indhold 
 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
Nyhedsformidling: 
 
Nyhedsartikel: ”300 mennesker kvæstet i sydafrik 
ansk togulykke” (Ekstra bladet 31. januar 2013) 
BT online: “Terror i Berlin” (20. December 2016) 
Fyens.dk: ”Lastbil torpederer julemarked I Berlin og dræber mindst 12” (19. dec) 
DR nyheder: ”Lastbil torpederer julemarked i Berlin” (19. december) 
Erik Jensen: ”Julen er allerede slut i Berlin” (Politiken 21. december 2016) 
Herman Bang: ”Branden” (4. oktober 1884) 
Langdal Olsen og Quist: ”Fortællende journalistik” (Fra Krydsfelt 2010) 
Kurt Thyboe: ”Slam bang-Faxe” (Ekstra Bladet, 27. juni 1992) 
Carl Emil Arnfred: ”Flygtningepres åbner for ny kurs” (Politiken 10. september 
2015) 
Leder: ”Nordens Ungarn” (Politiken 10. september 2015) 
Avisforsider: 
Udvalgte forsider: Terror i Berlin 21. december 2015 
Forsiderne fra Ekstrabladet, JyllandsPosten og Politiken den 10. september 2015 
(om flygtningestrømmen) 
Forsiderne fra Politiken, Information, Berlingske, BT og Ekstrabladet 8. januar 
2015 (om angrebet på Charlie Hebdo) 
Ritzau: ”Svinkløv Badehotel er brændt ned til grunden” (Politiken 26. april 2016) 
Ib Michael: af ”En underlig brusen” (Politiken 29. december 2004) 
 
Fake news: 
DR2 Deadline 9. september 2016 om fake news 
Div. fake news artikler 
DR.dk-artikel: Folk spreder fake news meget hurtigere end sandheder (2018) 
Supplerende stof:  
Dele af kapitel 7 i ”Til Tasterne” (Børsting og Dunø) s. 161-168 
Uddrag af Håndbog for dansk om fake news og clickbait 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
80 sider 

Særlige fokus-
punkter 

 

Kendskab til nyhedskriterierne og hvordan en nyhed i dag udvikler sig i medierne, 
kendskab til nyhedstrekanten og kendskab til forskellige former for fortællende 
journalistik. 
Derudover kendskab til begrebet fake news, og hvordan man kan afkode en fake-
nyhed (digital dannelse). 
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative 
øvelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 9 
 

Oplysningstiden og Romantikken 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
Kernestof:  
 
Holberg: Censur 1, 1749 [kilde: Epistler nr. 390]   

Oehlenschläger: Guldhornene 1803  
Schack Staffeldt: Liljen og dugdråben 1802  
Casper David Friedrich: Vandreren I Taagehavet (billede) 
Oehlenschläger: Der er et yndigt land 1819 
Grundtvig: Danmarks Trøst 1820  
H.C. Andersen: Nattergalen 
 
Supplerende læsning:  
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime:  
1800 tallet på vrangen 1 https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-

vrangen-3/18-tallet-pa-vrangen-1-8 
Kopier om forskellen mellem oplysningstiden og romantikken. 
Kopier om tiden 1800-1870.  
Powerpoint Oplysningstiden, Romantikken 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
60 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
Kendskab til genrer og litterære perioder  
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  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Pararbejde, skriftligt arbejde, klasseundervisning, gruppearbejde samt kreative 
øvelser 
 

 



 

Side 14 af 19 

 
Titel 10 En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Det moderne Gennembrud og Det nye Århundrede 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof: 
Bang Foran Alteret 1880, Frøkenen 1883 
Pontoppidan Naadsensbrød 1887 , Ørneflugt 1894 
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag 1900 
 
Jeppe Aakjær Tyendesang 1907 
Johs. V. Jensen Memphis Station 1904 
 
 
Supplerende læsning: 
 
Powerpoint om Det moderne Gennembrud 
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog Systime Kap 6 Det moderne Gennembrud 
1800-tallet på vrangen 6:8 (1864-80) Bonanza DR https://www.dr.dk/tv/se/18-
tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-2/18-tallet-pa-vrangen-6-8 
Digtere, divaer og dogmebrødre, Bonanza DR 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/21191/digtere-
divaer-og-dogmebroedre-18-dansk-kultur-i-100-aar-(1900-1918) 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
100 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
Kendskab til genrer og litterære perioder  
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  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 11 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
Mellemkrigstiden spirende modernisme og realisme 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
Det blomstrende slagsmål Tom Kristensen 1920  
Gaden Emil Bønnelycke 1917  
Reklameskibet 1922 Otto Gelsted  
Den forsvundne fuldmægtig Hans Scherfig 
 
 

Supplerende stof:  
Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime:  
Angest, angest är min arvedel 1916 Pär Lagerkvist  
Billeder;  
Sophus header  H. Giersing 
Sex-paralysappeal W Freddie 
Dynamism og a Dog in a Leash G Balla 1912 
 
Den forsvundne fuldmægtig, film 

Digtere, divaer og dogmebrødre  udsendelse fra DR2 
Noter fra DA-net.dk https://www.da-net.dk/Ekspressionismenoter.htm  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
110 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
Kendskab til genrer og litterære perioder  
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  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 12 
 

Mennesket i den moderne verden. Realisme og modernisme Værklæsning  

Indhold  (Anvendt litteratur/undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof) 

Kernestof: 
Karen Blixen: Ringen (1958) 
Martin A. Hansen: Hjemkomst 1947 
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 1960 
Peter Seeberg: Hullet 1962 
Villy Sørensen En Drengestreg 
Vita Andersen: fra Fredag, lørdag, søndag (1977) 
Michael Strunge: Skrigerne  (uddrag) 1981 
Helle Helle Fasaner 1996 
Katrine Marie Guldager: Brødmaskine 1994  
Grisen Lars Saaby Christensen 2005 
Planen Epilog Morten Pape 2015  
 
Supplerende stof: 

Digtere, divaer og dogmebrødre Dr2  

Litteraturhistorien på langs og på tværs E-bog, Systime:  
Væbnet med ord og vinger 2018 Dokumentar om Strunge af Torben Skjødt 
Jensen  
Grisen Kortfilm 2008 Dorthe Warnøe Høeg 
(https://www.youtube.com/watch?v=MwkF1JbcXUk) 
Egne powerpoint 
 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

120 sider 
Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Øve tekstanalyse, indsigt i literære ismer og perioder, formulering af arbejds-
spørgsmål, øve mundtlig fremlæggelse 
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
Kendskab til genrer og litterære perioder  
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  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde og individuelle 
oplæg om de læste værker. 
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Titel 13 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
Lydfortællinger – et podcastforløb 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
I et forhold med Podcast fra Third Ear 
 
Supplerende stof:  
Lydfortællinger Dansklærerforeningens Forlag 2017 s. 5-26+ 71-76 
Div. noter 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
60 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Kendskab til genren podcast og det nye mediebillede, herunder forskellige vir-
kemidler  
Opøve kompetence til at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en 
praktisk formidlingssituation 
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  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 14 
 

Projektforløb 

Indhold  HF-e danskholdene deltog i en projektdag, hvor de skulle arbejde professionsrettet inden for 
enten Science, Social eller Care. Under en selvvalgt profession arbejdede eleverne med en pro-
fessionsrettet case, der desuden havde en formidlende dimension. Eleverne skulle vælge imel-
lem at formidle deres arbejde med casen i form af en pjece, mundtligt oplæg, informations-
kampagne, instruktionsfilm, indlæg til website eller blog 
 

 
- Oplæg ved fagprofessionelle (Science, Care, Social) 

- Case-arbejde inden for de 3 professioner 

Science: Case om energilagring med udgangspunkt i materiale fra 
www.fremtidensenergi.dk 
 
Social 1: Case om kostpolitik i børnehaver med udgangspunkt i materiale 
fra http://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-
fil/publication/maddannelse-madmod-og-madglaede-hvilken-betydning-har-
daginstitutioners-madkultur-og-maaltidspaedagogik 
 
https://horsens.inst.dk/DOK.vdir/__da41/Dokumentarkiv%20-
%20Hjemmeside%20-%20Daginstitution/Vigtige%20dokumenter/mad-
%20og%20ma%CC%8Altidspolitik%20daginst%20dagn%C3%A6s.pdf   

 
              http://englegaard.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=960422    

 
 Social 2: Case om børns læsning i folkeskolen med udgangspunkt materiale fra 
https://www.folkeskolen.dk/618854/inddrag-foraeldre-i-laesetraeningen   

  
www.blivklog.dk/struktureret-laesetraening-skaber-staerke-laesere/   

  
www.guganne.dk/2015/04/29/hvorfor-skal-eleverne-laese-20-30-min-hver-dag/   

  
https://www.dk4.dk/index.php/item/1592-laeseportalen  

 
http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/boern-og-unge-som-laesere/  

 
- Care: Case om plejeplan for KOL-patienter med udgangspunkt i materiale fra 

https://www.lunge.dk/kol   

 
- https://haandbogen.middelfart.dk/Hjemmepleje%20og%20sygepleje/K%20-

%20L/KOL  

  
https://kvas.guldborgsund.dk/BillederOgDokumenter/INDIVIDUEL%20PLEJEPLAN.pdf  
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Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

30 sider 
Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Arbejde med professionsspecifikke tekster og genrer 
- Tværfaglig opgaveløsning 
- Innovation som metode (særligt gældende for science) 
- Kommunikationsanalyse, herunder professionsspecifikke diskurser 
- Modtagerrettet formidling, udtryksformer og mediebevidsthed 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 
 
 
 


