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Undervisningsbeskrivelse 
 

Termin Sommer 2020 

 

 Institution Horsens HF & VUC 

 

Uddannelse Hfe 

 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer Anne Hjølund Hoffmann 

 

Hold daAx3/daAz3 

 
 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 1 Skriveforløb: Portrætartiklen 

 

Forløb 2 Temaforløb: Identitet og familierelationer (værk 1) 

 

Forløb 3 

 

Gud taler ud og remediering (værk 2) 

 

Forløb 4 

 

Filmiske virkemidler og kortfilm (værk 3) 

Forløb 5 

 

Kommunikation og mundtlig og skriftlig sprogbrug 

Forløb 6 

 

Lyrik (digtanalyse) 

Forløb 7 

 

Middelalderens litteratur 

Forløb 8 Skriveforløb: Den debatterende artikel 

 

Forløb 9 Retorik 

 

Forløb 10 Oplysningstid og romantik (værk 4) 

 

Forløb 11 Fakta/fiktion, dokumentarfilm og podcast (værk 5 og 6) 

 

Forløb 12 Perspektiver på kirke, køn og klasse: Det moderne gennembrud 

 

Forløb 13 Reklameanalyse og kampagnefilm 

 

Forløb 14 Nyhedsformidling og journalistisk sprogbrug 

 

Forløb 15 Stemmer om storbyen og det moderne liv 

 

Forløb 16 Sprogvariation 

 

Forløb 17 Minimalisme 

 

Forløb 18  

Forløb 19  
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Titel  

Forløb 1: Skriveforløb: Portrætartiklen 

Indhold Tekster: 

”En succes med vokseværk” (portræt af Mads Langer i Jyllands-Posten 

14. januar 2014) 

”Manden vi alle synes vi kender” (portræt af Søren Ryge i BT 31. juli 

2015) 

”En mester blandt tatovører” (portræt af tatovør Kelvin Slack i 

Folkebladet 28. marts 2015) 

”Forsvaret trak mere i Sarah end wellness” (portræt af Sarah Jessica 

Jeppesen i Jydske Vestkysten 27. december 2012) 

 

Lærerproduceret materiale: Artiklens opbygning 

 

Skriftlighed: 

I relation til forløbet har eleverne produceret en portrætartikel om en 

anden leve fra klassen. 

 

Omfang 8 lektioner 

Sideantal: 12 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Kendskab til artikelgenren generelt 

 Kendskab til portrætartiklen som genre 

 Skrivekompetence: Disposition, idéudveksling og coaching 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, individuelt skriftligt 

arbejde og coaching 

 

 

Titel  

Forløb 2: Temaforløb: Identitet og familierelationer 

Indhold Teori: 

Danskbogen (1999) s. 94-102 + 107-108 + 113-116 

Begreb om dansk (2009) s. 35-38 

Ark om genrer 

Berettermodellen (fra Faglige forbindelser i dansk, 2005, s. 101) 

Materiale om fortælleteknik: Radise-historie i fem versioner 

Litteraturhistorien på langs og på tværs (iBog): Drama 

 

Tekster: 

Tove Ditlevsen: Dolken (1963) 

Klaus Rifbjerg: Det bliver regnvejr (1976) 

Karen Blixen: Babettes gæstebud (1952/58) (uddrag fra kapitel 5) 

Hanne Marie Svendsen: Hvem er Antonia? (2010) 

Martin A. Hansen: Roden (1953) 

Peter Seeberg: Rejsen til Ribe (1990) 

Svend Åge Madsen: Ude af sit gode skind (1990) (skriveøvelse) 

Line Knutzon: Splinten i hjertet (1991) (drama) (værk 1) 

Yahya Hassan: Barndom (2013) 

Marianne Koluda: Blandt rodløse (1980) 

Daniel Kragh-Jacobsen: Næste stop (2018) (kortfilm) 
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Skriftlighed:  

Eleverne har i relation til forløbet arbejdet med at skrive en afslutning 

på en novelle for at blive mere bevidste om og træne analyse af 

komposition og spændingsopbygning. 

Derudover har de skrevet en analyserende artikel om en af forløbets 

noveller med fokus på genren, tekstanalytiske fagbegreber og det 

overordnede tema. 

 

Omfang 28 lektioner 

Sideantal: 123 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Genrebevidsthed – fiktion vs. fakta + novellen og dramaet som 

genre. 

 Tekstanalyse i forbindelse med prosa og drama. Tekstanalytiske 

værktøjer og begreber. 

 Informationssøgning på nettet – at bruge nettet som 

vidensressource 

 Forskellige vinkler på temaet ’Identitet og familierelationer’ – 

herunder inddragelse af digte og kortfilm 

 Skrivekompetencer: Hurtigskrivning, brainstorm, mindmap, 

forskellen på tænkeskrivning og formidlingsskrivning, den 

analyserende artikel som genre,  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, gruppearbejde, 

individuelt skriftligt arbejde 

 

 

Titel  

Forløb 3: Gud taler ud og remediering 

 

 Indhold Jens Blendstrup: Gud taler ud (2004) (værk 2) 

Uddrag om det selvbiografiske og autofiktion fra følgende bøger: 

- Brug litteraturhistorien (2016) 

- Textanalyse (2014) 

- Dansk på ny (2016) 

- De seneste fem års litteratur (2016) 

Film: Gud taler ud (2017) 

Interview: ”Jens Blendstrup: Jeg er jo opdraget i alkoholens ånd”, 

Politiken 15. oktober 2016 

”Fem fortællemæssige forskelle på litteratur og film”, s. 344-345 i 

Krydsfelt (2010) 

Lærerproduceret materiale om remediering med fokus på forskelle i 

fortællemåder mellem litteratur og film og komparativ analysemetode 

 

Skriftlighed: 

I relation til romanen arbejdede eleverne i grupper med en skriftlig 

opgave (formidlende analyserende artikel) om romanen med fokus på 

tekstanalyse og inddragelse af teori om autofiktion. 

 

Omfang 16 lektioner 

Sideantal: 208 

Særlige 

fokuspunkter 

 Kendskab til Jens Blendstrup som forfatter 

 Fordybelse i og læsning/analyse af længere tekst 

 Kendskab til begrebet autofiktion og den selvbiografiske 
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tendens i nyere litteratur 

 Videreudvikling af skrivekompetencer og evne til at navigere 

kompetent på nettet 

 Kendskab til remediering med fokus på fortællemæssige 

forskelle mellem litteratur og film 

 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

 

Titel  

Forløb 4: Filmiske virkemidler og kortfilm 

 

 Indhold Lærerproduceret materiale om filmiske virkemidler (er også at finde på 

skriveportalen.dk) 

Faglige forbindelser (2005) s. 132-133, 139-141, 156-158 

 

Anders Thomas Jensen: Valgaften (1998)  

Daniel Kragh-Jacobsen: Næste stop (2018) (værk 3) 

Dennis Holck Petersen og Frederik Meldal Nørgaard: Kuppet (2000) 

 

Skriftlighed: 

I relation til forløbet har eleverne produceret en analyserende artikel 

om emnet ’Familiens påvirkning på individets udvikling’ med kortfilmen 

”Næste stop” som analyseobjekt. 

 

Omfang 12 lektioner 

Sideantal: 45 

Særlige 

fokuspunkter 

 Kendskab til genren kortfilm og dens karakteristika 

 Kendskab til og anvendelse af analysebegreber i forbindelse 

med filmanalyse (den gode filmfortælling, berettermodellen, 

tre-akts-modellen, filmiske virkemidler, de syv parametre) 

 Skriftlig analyse af levende billeder 

 At skrive om et emne 

 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, læreroplæg 

 

 

Titel  

Forløb 5: Kommunikation og mundtlig og skriftlig sprogbrug 

 

 Indhold Teori: 

Det sproglige i dansk (DSD) af Lützen (2005) s. 9-20, 25-30, 34-38 

 

Tekster: 

Billedreklame for Biotex 

Tove Ditlevsen: De evige tre (1942) 

Kampagne-plakat fra givlivetvidere.dk (organdonation) 

Uddrag fra Horsens HF & VUCs hjemmeside 

Uddrag fra radioprogrammet ”De ringer – vi spiller” (transskriberet) 

Andreas og Sebastian snakker om musik (DSD s. 17) 

Bekendtgørelse af Lov om hunde (DSD s. 19-20) 

Henriette Lind og Lotte Thorsen: Nynnes Dagbog (Uddrag) (2000) 
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Skriftlighed: 

I relation til forløbet har eleverne produceret en formidlende artikel om 

skriftlig og mundtlig sprogbrug med inddragelse af uddrag fra Nynnes 

dagbog som et eksempel på en blandingsgenre. 

 

Omfang 10 lektioner 

Sideantal: 50 

Særlige 

fokuspunkter 

 Kommunikation og kommunikative funktioner 

 Kendetegn for mundtlig og skriftlig sprogbrug 

(sætningsopbygning, struktur, ordvalg, 

kommunikationssituationen) 

 Blandingsformer (mundtlig skrift og skriftlig tale) 

 Grammatik: sætningsopbygning – parataktisk og hypotaktisk 

sætningsopbygning, konjunktioner og tegnsætning 

 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, læreroplæg 

 

 

Titel  

Forløb 6: Lyrik (digtanalyse) 

 

 Indhold Teori: 

Danskbogen s. 119-141 

Lærerproduceret materiale om semantiske skemaer 

 

Tekster: 

Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920) 

Tove Ditlevsen: De evige tre (1942) 

Emil Aarestrup: Angst (1838) 

Mads Langer: Mellem linjerne (2018) 

Yahya Hassan: Barndom (2013) 

Steen St. Blicher: Præludium (1838) 

 

Skriftlighed: 

I relation til forløbet har eleverne produceret en analyserende artikel 

om temaet ’Kærlighed og parforhold som tema i lyrik’ med analyse af 

”De evige tre” af Tove Ditlevsen og ”Mellem linjerne” af Mads Langer. 

 

Omfang 12 lektioner 

Sideantal: 35 

Særlige 

fokuspunkter 

 Tekstanalyse – analyse af digte – analysebegreber til lyrik – 

herunder fx semantiske skemaer og billedsprog 

 At skrive om et tema 

 Skriftlig analyse af lyrik 

 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, læreroplæg 
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Titel  

Forløb 7: Middelalderens litteratur 

Indhold Baggrundslitteratur/teori: 

iBog: Brug litteraturhistorien (Systime, 2014). Følgende afsnit er læst: 

- Middelalderens samfund: Et slægtssamfund 

- Middelalderens litteratur: Underholdning og fællesskab 

- Folkevisernes flade personer og voldsomme temaer 

- Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang 

- Tryllevisens onde lykke: Germand Gladensvend 

 

iBog: Litteraturens Veje (Systime, 2010). Følgende afsnit er læst: 

- Feudalismen 

- Folkeviser 

- Folkeeventyr 

 

Materiale om aktantmodellen fra nettet: 

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=M8eexuRVzxM (indtil 

1:48)  

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=eG5I5-CLEGc   

Om at bruge aktantmodellen til analyse af film: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/aktantmodellen 

 
Tv-serien Vikings (2013), episode 1, sæson 1 

 

Tekster: 

German Gladensvend 

Ebbe Skammelsen 

Kong Lindorm 

 

Perspektivering til kunsteventyr: 

H. C. Andersen: Den grimme Ælling (1848) 

iBog: Litteraturens veje: Eventyr (Systime, 2010) 

 

 

Omfang 12 lektioner 

Sideantal: 39 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Kendskab til genrerne folkevise (herunder dens brugsfunktion, 

tryllevise og riddervise, komposition, personkarakteristik, 

symbolsk tolkning, sprog, stil og fortællemåde), folkeeventyr 

(herunder komposition, personskildring, aktantmodel, symbolsk 

tolkning, funktion, typiske eventyrtræk), kunsteventyr 

(herunder ligheder og forskelle i forhold til folkeeventyr) 

 Kendskab til den litteraturhistoriske periode og de centrale 

karakteristika samt datidens forestillingsverdener og vigtige 

historiske begivenheder 

 Anvendelse af tekstanalytiske begreber – herunder 

aktantmodellen. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, lærerforedrag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8eexuRVzxM
https://www.youtube.com/watch?v=eG5I5-CLEGc
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/aktantmodellen
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Titel  

Forløb 8: Argumentation og den debatterende artikel 

Indhold Lærerproduceret materiale om argumentation (simpel + udvidet 

model) 

Materiale om artiklen som genre og den debatterende artikel fra 

eksamensopgavesæt (Undervisningsministeriet) 

Lærerproduceret materiale om genren, eksempel-materiale og diverse 

stilladsark/hjælpeark  

 

Video på restudy.dk: 

https://portal.restudy.dk/video/Skriftlig_eksamen_del_2_-

_debatterende_artikel/id/5074/educationCategoryId/2 

 

Se også følgende links fra www.skriveportalen.dk: 

 https://skriveportalen.dk/den-debatterende-artikel/ 

 https://skriveportalen.dk/vaerktojskassen/argumentation/ 

 

Tekster: 

”Lad os få mobiltelefon-fri skoler – fordi læring kræver fordybelse” 

(uddrag), af Anette Prehn, www.berlingske.dk, januar 2018 

”Mobilforbud løfter ikke den digitale dannelse”, af Sarah Gruszow 

Bærentzen og Jens Aaløse, www.jyllandsposten.dk, august 2018 

 

”Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere”, af Henrik 

Dannemand, Berlingske tidende, juni 2015 

”Vi har svigtet med den digitale opdragelse”, af Eva Fog, Information, 

januar 2018 

”Nogle gange skal du bare lytte”, kampagnefilm, DR P1, september 

2018 

 

Skriftlighed: 

Eleverne har i tilknytning til forløbet produceret en debatterende artikel 

om mobiltelefoner i skolen og en debatterende artikel om 

nødvendigheden af digital dannelse. 

(senere i forløbet er der skrevet flere debatterende artikler) 

 

Omfang 10 lektioner 

Sideantal:34 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Kendskab til argumentationsanalyse – herunder den simple 

og den udvidede model (Toulmin) 

 Kendskab til genren ’Den debatterende artikel’ – herunder 

artiklens opbygning, redegørelse for synspunkter (både 

andres og egne), diskussion, debat og perspektivering 

 Fokus på processkrivning 

 Fokus på at argumentere nuanceret og sammenhængende 

 Digital dannelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, par-arbejde og gruppearbejde 

 

 

https://portal.restudy.dk/video/Skriftlig_eksamen_del_2_-_debatterende_artikel/id/5074/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/Skriftlig_eksamen_del_2_-_debatterende_artikel/id/5074/educationCategoryId/2
http://www.skriveportalen.dk/
https://skriveportalen.dk/den-debatterende-artikel/
https://skriveportalen.dk/vaerktojskassen/argumentation/
http://www.berlingske.dk/
http://www.jyllandsposten.dk/
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Titel 
Forløb 9: Retorik 

Indhold Uddrag fra Håndbog til dansk (iBog): 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p204&L=0  

(Tre talegenrer, Ciceros pentagram, Disposition, Appelformer)  

 

Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt (2007, uddrag fra artikel i 

Weekendavisen) 

 

Klip om appelformer: https://www.youtube.com/watch?v=NLVjhFZ1jgI  

 

Klip fra Royal Blues og Festen 

Dronningens nytårstale 2005 (klip + tekst) 

Indledningen til Helle Thorning Schmidts nytårstale 2015 

Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis landsmøde (uddrag fra 

Politiken 2003) 

Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008 (klip + tekst) 

Christian Koch: Fogh – den stærke, kønsløse statsmand (uddrag fra 

kommunikationsforum.dk, 8. januar 2008) 

Pernille Skippers 1.maj-tale 2019 

 

Skriftlighed: 

I tilknytning til forløbet, har holdet arbejdet med en analyserende 

artikel om den politiske tale som genre med udgangspunkt i Pernille 

Skippers 1. maj-tale fra 2019. 

 

Omfang 12 lektioner 

Sideantal: 27 

Særlige fokus-

punkter 

 Kobler an til forløbet om argumentation og forløbet om 

mundtlighed og skriftlighed. Talen som genre – en blanding af 

mundtlighed og skriftlighed. 

 De tre talegenrer 

 Talesituationen (Ciceros pentagram - kommunikationsmodel) 

 Disposition (fiskemodellen) 

 Appelformer  

 Analyse af taler med vægt på retoriske virkemidler og 

argumentation 

 Skriftlig analyse af tale 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, gruppearbejde, virtuel 

undervisning, skriftligt arbejde 

 

 

 

Titel  

Forløb 10: Oplysningstiden og romantikken 

Indhold Oplysningstiden 

iBogen: Brug litteraturhistorien (Systime). Følgende afsnit er 

læst/anvendt: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p204&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=NLVjhFZ1jgI
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- Oplysningen fornuftens tidsalder 

- Idealer om fremskrift og frihed 

 

Forskerzonen om Holberg: 

https://www.youtube.com/watch?v=L38oioiiRbc  

 

Sammenklippet materiale om censur, ytringsfrihed og selvcensur i 

oplysningstiden og i dag. Uddrag fra følgende: 

- https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/censur-i-danmark-fra-1750-til-1849/ 

- https://litthist.systime.dk/?id=c385 

- https://litthist.systime.dk/?id=p156 

- https://jyllands-posten.dk/skole/detfrieord/ECE8366507/svaer-

i-danmark-maa-du-sige-naesten-alt-hvad-du-vil/ 

- https://www.dr.dk/skole/historie/fra-censur-til-ytringsfrihed 

 

Holberg: Epistel nr. 395 (1749) (om censur) 

”Farligt at lege med slanger”, af Jens Rebensdorff, Berlingske Tidende, 

januar 2015 

 

Film: En kongelig affære (2012) 

 

Romantikken 

Litteraturens Veje s. 456-459 + s. 134-135 

Litterære ismer s. 5-10 + s. 13 

Film: ”5 skarpe om Grundtvig” + Informationssøgning om Grundtvig på 

nettet (virtuel, skriftlig opgave) 

 

Staffeldt: Indvielsen (1804) 

Oehlenschläger: Simon Peder (1805) 

Oehlenschläger: Fædrelands-Sang (1819) 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født (1851) 

Isam B’s udgave af I Danmark er jeg født med tilhørende musikvideo 

Grundtvig: Oplysning (1839) (skriftlig opgave) 

Winther; Flugten til Amerika (1835) 

H.C. Andersen; Hist hvor vejen slår en bugt (1829) 

Johan Krohn: Peters Jul (1870) (værk 4) 

Aarestrup: Angst (1838) 

 

Billeder: 

Casper Friedrich: Korset og katedralen i bjergene (1811) 

Casper Friedrich: Vandreren over Taagehavet (1818) 

J. Th. Lundbye: Et boelsted ved Lodskov nær Vognserup (1847) 

J. Th. Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj (1847) 

Eckersberg: En nøgen fra ryggen set kvinde sætter sit hår foran et 

spejl (1837) 

P.J. Larsen. Billede af livet i en Sjællands bondegård ved middagstid 

(1852) 

Emil Bærentzen: Familiestykke (1828) 

Brendekilde: Udslidt (1889) (perspektiv til Det Moderne Gennembrud) 

 

Omfang 20 lektioner 

Sideantal: 23 + 58 

https://www.youtube.com/watch?v=L38oioiiRbc
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/censur-i-danmark-fra-1750-til-1849/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/censur-i-danmark-fra-1750-til-1849/
https://litthist.systime.dk/?id=c385
https://litthist.systime.dk/?id=p156
https://jyllands-posten.dk/skole/detfrieord/ECE8366507/svaer-i-danmark-maa-du-sige-naesten-alt-hvad-du-vil/
https://jyllands-posten.dk/skole/detfrieord/ECE8366507/svaer-i-danmark-maa-du-sige-naesten-alt-hvad-du-vil/
https://www.dr.dk/skole/historie/fra-censur-til-ytringsfrihed
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Særlige fokus-

punkter 

 Oplysningstiden 

 Kendskab til oplysningstiden og dens historiske og kulturelle 

udvikling samt væsentlige begreber – herunder viden om 

censur og perspektivering til begrebet selvcensur i nutiden 

 Kendskab til Holberg som forfatter og debattør 

 Argumentationsanalyse 

 

 Romantikken 

 Kendskab til den litteraturhistoriske periode og de forskellige 

retninger (nyplatonisme, universalromantik, 

nationalromantik, biedermeier, romantisme) og centrale 

begreber inden for perioden (f.eks. dualisme, 

organismetanken, monisme, panteisme, geni-dyrkelse, 

guldaldertanken, det interessante og splittelsen). 

 Tekstanalyse, særligt digtanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, gruppearbejde, 

individuelt arbejde. 

 

 

 

Titel  

Forløb 11: Fakta/fiktion, dokumentarfilm og podcast 

 

 Indhold Fakta- og fiktion 

Et spørgsmål om genre, s. 15-27 i Begreb om dansk (2009) 

Perspektiver i dansk (2018): s. 42 (Paratekster og kontrakter), s. 48-

49 (fiktionalisering), s. 51-52 (autenticitetsmarkører) 

Uddrag af Blekingegadebanden af Peter Øvig Knudsen (2007) 

(indledningen + begyndelsen af kapitel 1) 

1. afsnit af podcasten ”Ringbindsattentatet” (2015) af Third Ear 

Podcast: I et forhold med (2013) af Third Ear (værk 5) 

Uddrag af dokumentaren En fremmed flytter ind (2017) 

 

Dokumentarfilm 

Den medierede virkelighed (2013) s. 115-117 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet (2011) (værk 6) 

Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd (2013) (uddrag) (skriftlig 

opgave, analyserende artikel) 

Bølgemodellen 

 

Skriftlighed 

I tilknytning til forløbet, har holdet arbejdet med en analyserende 

artikel om fremstillingen af familierelationer med et uddrag af Blodets 

bånd som analyseobjekt. 

 

Omfang 20 lektioner 

Sideantal: 80 

Særlige 

fokuspunkter 

 Kendskab til fakta-og fiktionskoder – autenticitetsmarkører og 

fiktionalisering – paratekst, kontrakten mellem værk og læser 

 Kendskab til podcast-genren samt lydanalyse 

 Kendskab til dokumentargenren og dens undergenrer 

 Analyse af dokumentarfilm som fortælling og brug af filmiske 
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virkemidler og fiktionalisering 

 Skriftlig analyse af dokumentar 

 

Væsentlige 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, læreroplæg 

 

 

Titel  

Forløb 12: Det Moderne Gennembrud 

Indhold Litteraturens Veje s. 178-184, 202-205, 205-208 

Litterære ismer s. 15-20, 21-23, 32-33 

”Fra barnekammer til brudeseng” af May Schack (Politiken 29/1-2005, 

artikel om Amalie Skrams Forraadt) 

Dokumentar: 1800-tallet på vrangen – afsnit 6 

 

Charles Darwin: Af Arternes Oprindelse (1859) 

G. Brandes: Af Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur 

(1872) 

Pontoppidan: En Vandringsmand (1887) 

Pontoppidan Ørneflugt (1899) 

H. C. Andersen: Den grimme Ælling (1843) (som perspektiv) 

Amalie Skram: Karens jul (1885) 

Amalie Skram: Uddrag af Forraadt (1892) 

Herman Bang: Foran Alteret (1880) 

Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (ca.1920) 

 

I relation til dette emne har holdet skrevet en analyserende artikel om 

det moderne gennembruds litteraturs kritik af underklassens forhold i 

med ”En vandringsmand” som analyseobjekt. 

 

Omfang 16 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Kendskab til den litteraturhistoriske periode og de centrale 

begreber og litterære udtryk – herunder de historiske og 

samfundsmæssige forandringer i perioden, Darwin og det nye 

menneskesyn, Brandes’ krav til litteraturen om at sætte 

problemer under debat, realisme, kritisk realisme, 

naturalisme, kvinderne og sædelighedsfejden, 

impressionisme, det folkelige gennembrud. 

 Videreudvikling af tekstanalytiske færdigheder samt 

formidlingsmæssige kompetencer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærer-foredrag, par-arbejde, gruppearbejde, 

kursistoplæg, individuelt skriftligt arbejde  

 

Titel  

Forløb 13: Reklameanalyse og kampagnefilm 

Indhold  

Holdet har læst materiale om reklameanalyse (trykte reklamer) fra 

www.textanalyse.dk (hjemmesiden eksisterer ikke længere i den 

udgave, som er anvendt i forbindelse med undervisningen). Følgende 

afsnit har holdet læst: 

Indledning om reklamebilleder 

http://www.textanalyse.dk/
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Reklameanalysens hovedspørgsmål og hovedpunkter 

Præsentation 

Afsender 

Genre 

Målgruppe 

Budskab 

Komposition 

Tingssymboler 

Farvevalg 

Skriftlig tekst 

Argumentation 

Fremstillingsform/appelformer 

Vurdering 

Perspektivering 

 

Reklamer: 

Mange forskellige reklame-eksempler har indgået i forløbet. Nedenfor 

listes de eksempler, som holdet har arbejdet mest med: 

- Holmegaard – anbefales af førende livsnydere 

- Trim – vi kan hjælpe 

- DKNY – Be Delicious (grøn) og Red Delicious (rød) m.fl. 

- Burberry London – a new fragrance for women 

- AEG – Hver dråbe tæller 

- For meget alkohol – for lidt ferie (Sundhedsstyrelsen) 

- Børn er jo børn og nogle drikker igennem (Sundhedsstyrelsen) 

- Hvor meget må dit barn drikke? (Sundhedsstyrelsen) 

- Forskellige Benetton-reklamer: fugl i olie + AIDS-patient + 

engel og djævel (m.fl.) 

- Arla – koncentreret velvære 

- Royal Greenland – vi kender et sted 

- Unicef – hvert år dør 10 millioner børn af banale sygdomme 

- Forskellige historiske reklamer fra tobaksindustrien 

 

Derudover er der i forløbet inddraget forskellige kampagnefilm: 

- Du stopper da spritkørsel, ikk?: 

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

- Du bruger da selen på bagsædet, ikk?: 

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

- Alt det vi deler (TV2): 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg  

- Ikea: At flytte hjemmefra: 
https://www.youtube.com/watch?v=h8bHSx57P6I 
 

Omfang 12 

Særlige fokus-

punkter 

 Analyse af trykte reklamer (billedanalyse) ud fra de begreber 

og analyse-værktøjer, der er omtalt i baggrundslitteraturen 

(jf. ovenfor) 

 Analyse af kampagnefilm med fokus på bl.a. argumenttyper, 

genre, appelformer og filmiske virkemidler 

 Forløbet knytter an til tidligere forløb mht. 

kommunikationssituation, argumentation og appelformer. 

 De faglige mål for forløbet var: 

- at have kendskab til forskellige genrer inden for 

https://www.youtube.com/watch?v=tsVSLhONako
https://www.youtube.com/watch?v=qocPIVlwqAg
https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg
https://www.youtube.com/watch?v=h8bHSx57P6I
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billedreklamer 

- at kunne analysere kommunikationssituationen i en reklame 

- at kunne analysere brugen af skriftsproglige og visuelle 

virkemidler i en reklame - fx analyse af komposition, 

argumentation, brugen af appelformer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, gruppearbejde. 

 

Titel  

Forløb 14: Nyhedsformidling og journalistisk sprogbrug 

Indhold 

 

 

Den iscenesatte virkelighed (ibog, 2016): Nyheder – fra monopol til 

mangfoldighed, Når nyheder deles (Nyhedsformidlingens udvikling) 

 

Unge får flest nyheder fra sociale medier, artikel fra Nordjyske 

Stiftstidende, juni 2016 

 

Nye Nyheder. Nyhedsimpressionisterne, artikel fra Politiken d.25/10-

2005 (uddrag) 

 

Håndbog til dansk (2015): Avisens genrer (s. 208-212), De fem 

nyhedskriterier (s. 203-204)  

 

Fra www.aiu.dk: Medietyper: En stadig voksende strøm af medier, 

Avisformater: De forskellige aviser i Danmark 

 

Ryd forsiden (2004): Nyhedsartiklens farvelade – sproglige virkemidler 

+ Nyhedsartiklens byggesten – syntaktiske kendetegn s. 101-115 

(Journalistisk sprogbrug) 

 

 

Materiale til forside-analyse: 

Forsiden af Ekstra Bladet, BT, Politiken, Jyllands-Posten, Information, 

Horsens Folkeblad, Kristelig Dagblad, Metroxpress, Torsdag d. 8/1-

2015 (Charlie Hebdo) 

 

Forsiden af Ekstra Bladet og Information, mandag d. 4/10-2004 (Ryd 

forsiden s. 90-91) 

 

Andre enkeltstående eksempler på forsider 

 

Artikler brugt i forbindelse med genrebestemmelse (herunder 

reportage) og komposition: 

”Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager”, Politiken 

15. november 2014 

”500 demonstrerede for mangfoldighed”, Berlingske Nyhedsbureau 15. 

november 2014 

 

Artikler i forbindelse med journalistisk sprogbrug: 

”Udlænding tæsket med jernstang” (JP) 

”Gal racist bankede indvandrer” (BT) 

”Mejede de unge ned på øen: Den blonde mands massakre”, Ekstra 

http://www.aiu.dk/
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Bladet 23. juli 2011 

”Politi: Mindst ni døde efter ø-massakre”, Ritzaus Bureau, 22. juli 2011 

 

 

 

Omfang 16,5 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Introduktion til nyhedsformidling 

Emner: Nyhedsforbrug og medietyper, nyhedsformidlingens 

udvikling og nyhedsimpressionisme 

 

 Forsideanalyse, nyhedskriterier og vinkling 

Emner: De forskellige aviser/avistyper i DK og deres 

målgrupper, nyhedskriterier og vinkling 

 

 Nyhedsgenrer – nyhedshistorien og nyhedsreportagen 

Emner: De forskellige genrer i avisen, nyhedshistorien (den 

klassiske, korte), nyhedstrekanten og nyhedsreportagen 

 

 Journalistisk sprogbrug 

Emner: Hvad kendetegner det journalistiske sprog? Sproglige 

virkemidler og syntaktiske kendetegn 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par-arbejde, lærerforedrag, gruppearbejde + 

virtuel undervisning 

 

Titel  

Forløb 15: Stemmer om storbyen og det moderne liv 

Indhold  

Litterære ismer s. 35-41 

Om futurisme: https://litthist.systime.dk/?id=c466  

Om Emil Bønnelycke: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c1871   

Om Broby-Johansen: https://litthist.systime.dk/?id=c465 og 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1578 (uddrag) 

Om Michael Strunge: https://litthist.systime.dk/index.php?id=177&L=0 

(uddrag) og https://litthist.systime.dk/?id=p272 (uddrag) 

 

Danske digtere (15 min.-udsendelser): 1920-1930 +1980-1990 

TV-udsendelse om Michael Strunge i serien ”Øgendahl og de store 

forfattere”: https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-

forfattere_-michael-strunge_133176  (29 min.) 

Digtvideoer (Natmaskinen): https://www.youtube.com/watch?v=zlNsz-

oIJTw&feature=youtu.be og https://youtu.be/IP9H8tVRbC0 

 

Johannes V. Jensen: Interferens (1904) 

Emil Bønnelycke: Aarhundredet (uddrag) (1918) 

Emil Bønnelycke: Hymne til min barndoms gader (1918) 

Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt (1922) 

Broby-Johansen: Natlig Plads (1922) 

Pär Lagerkvist: Far och Jag (1924) (svensk) 

Michael Strunge: Natmaskinen (1981) 

Charlotte Strandgaard: Indimellem holder de af hinanden (1969) 

https://litthist.systime.dk/?id=c466
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c1871
https://litthist.systime.dk/?id=c465
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1578
https://litthist.systime.dk/index.php?id=177&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p272
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-michael-strunge_133176
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-michael-strunge_133176
https://www.youtube.com/watch?v=zlNsz-oIJTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zlNsz-oIJTw&feature=youtu.be
https://youtu.be/IP9H8tVRbC0
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Jokeren: København, Købehavn (2001) 

Ulige Numre: København (2011) 

Dan Turèll: Til storbyens pris (1977) 

 

I relation til forløbet har holdet skrevet en analyserende artikel om Emil 

Bønnelyckes ”Hymne til min barndoms gader”.  

 

Omfang 13 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Storbyen som tema i litteraturen og forskellige synspunkter 

og holdninger til moderniteten og det moderne liv i forskellige 

litterære tekster 

 Kendskab til modernisme overordnet set og mere specifikt 

ekspressionisme, futurisme og 80’er-modernisme 

 Kendskab til den historiske/kulturelle udvikling i perioden. 

 Særligt fokus på videreudvikling af analytiske færdigheder i 

relation til digtanalyse. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning 

 

 

Titel  

Forløb 16: Sprogvariation 

Indhold 

 

 

 

Det sproglige i dansk (2005) s. 95-100, 103-107, 112-113, 121, 123-

127. 

 

Sprogforløb i dansk (2007) s. 8-16, 19-24 

 

www.sproget.dk: uddrag om bandeord, skældsord og slang  

 

Georg Brandes: Sprogets behandling (1911) 

Frits Bredal: Take it easy – keep cool (2000) 

”DF vil lukke uddannelser på engelsk”, artikel fra www.bt.dk, 13. 

februar 2015 

Lars Brink: Kommunikationsproblemer mellem generationer (om 

pendulord) 

Niarn: Kælling (2004) 

Interview med Sabine Kirchmeier Andersen: Jeg vil ikke kaldes kælling 

(Magisterbladet, 2006) 

Henriette Lind og Lotte Thorsen: Nynnes Dagbog (Uddrag) (2000) 

 

DR-dokumentar: Kampen om sproget – udsendelserne ”Dialekterne” og 

”Truslen fra engelsk” 

 

Begreb om dansk (2009) s. 89-90 (mundtligt og skriftligt sprog) 

 

Omfang 15 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Modersmål, andetsprog og fremmedsprog 

 Sprog og identitet (kommunikative funktioner) 

 Sproghistorie, Dansk i kontakt med andre sprog (låneord), 

http://www.sproget.dk/
http://www.bt.dk/
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Domænetab og sprogpolitik (holdninger til fornyelser i 

sproget) 

 Sociolekter, Gruppesprog, De unges sprog, debatter om de 

unges sprog, pendulord, slang, bandeord, skældsord  

 Knytter an til de øvrige sprogforløb 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning 

 

 

 

Titel  

Forløb 17: Minimalisme 

Indhold 

 

 

 

Om minimalisme - uddrag fra følgende: 

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

- Helle Helle: Måden hvorpå ingenting sker 

https://bl.systime.dk/?id=p251  

- Fra litteraturhistorien på langs og på tværs: 

https://litthist.systime.dk/?id=p178  

- Impressionisme og minimalisme 

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=c1195 og 

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=c1196 

 

YouTube-klip med Helle Helle, hvor hun taler om ”Fasaner”: 

https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8 

 

Kjell Askildsen: Betydningen (1982) (norsk) 

Helle Helle: Fasaner (1996) 

Helle Helle: En stol for lidt (1996) 

Peder Frederik Jensen: Knagen (2014) 

 

Omfang 10 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Kendskab til begrebet/skrivestilen minimalisme 

 Kendskab til Helle Helles forfatterskab og typiske temaer 

 Videreudvikling af tekstanalytiske færdigheder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Virtuel undervisning 

 

https://bl.systime.dk/?id=p252
https://bl.systime.dk/?id=p251
https://litthist.systime.dk/?id=p178
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=c1195
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=c1196
https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8

