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Titel 2 Følelse og fornuft – i skrift og tale 
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DANSK C: 
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Titel 2c Feature  
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Titel 5c Nyhedsjournalistik  

Titel 6c Noveller  

Titel 7c Sprog og kommunikation  

Titel 8c Caseprøveeksamen og portfolio  



  

 

 

Titel 1 

  

Køn og identitet 

Indhold 

  

  

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Leopnor Fini: ”Jordgudinde våger over en ung mands søvn”, 1946 (olie 

på lærred) 

Computerspil afslører vores syn på kønsroller: 

https://video.itu.dk/video/63629119/computerspil-afslorer-vores-syn-pa 

(video, 3:13) 

Trin for trin-vejledning til dansk essay: 

https://www.youtube.com/watch?v=mNYioueIBcU (video, 8.43)  

Adda Djørup: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-

ebola-det-kunne-blive-en-verden-uden-os  

Suzanne Brøgger: ”Min leopardpels” i ”Sejd”, Gyldendal, 1994 

Animationsvideo om sædelighedsfejden: https://bl.systime.dk/?id=c471  

Selvvalgte tekster om køn og identitet ibm. Essayskrivning. 

Rather Homemade, remediering af Ebbe Skammelsøn: https://youtu.be/-

QujVaDO8A0  

Folkevise: Ebbe Skammelsøn 

Folkevisernes genretræk: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c245 og 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c248 

Carsen Stage om Skam (små præsentationsvideoer) 

Skam som effekt: https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c8615 

Skammens former: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2385#c8609  

Uddrag af Susanne Bier: ”Brødre”, spillefilm, 2004 

TV-seriens formater: 

https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=5396#c21883 

SKAM (sæson 2, afsnit 8), norsk tv-serie: 

https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57477 (udløber 30. november 

2021) 

https://video.itu.dk/video/63629119/computerspil-afslorer-vores-syn-pa
https://www.youtube.com/watch?v=mNYioueIBcU
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-ebola-det-kunne-blive-en-verden-uden-os
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-ebola-det-kunne-blive-en-verden-uden-os
https://bl.systime.dk/?id=c471
https://youtu.be/-QujVaDO8A0
https://youtu.be/-QujVaDO8A0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c245
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135#c248
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c8615
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2385#c8609
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=5396#c21883
https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57477


Drama og den dramatiske tekst: https://textanalyse.systime.dk/?id=p4726 

 

Uddrag af manuskript til ”Skam” (norsk) Julie Andem: Manus til tv-

serien SKAM, sæson 2, episode 8 og 9 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1922#c6496 

 

Værk: Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”, 1879: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2065  

Personkarakteristik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c479 

Dramatiske tekster: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2236  

PowerPoint om ”Et dukkehjem” og naturalismen 

Undertekst: https://hbdansk.systime.dk/?id=c656  

Samtaleprincipper (effektivitetsprincippet og høflighedsprincippet): 

https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p265 

Den Store Premiere: "Lille Hjælpeløse Tingest". Et dukkehjem i 4 

kapitler, 59 min., DR1, 2021 

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 47 timer 

Fordybelsestid: 10 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Drama, dialog, undertekst, personkarakteristik, essay, det moderne 

gennembrud 

 Faglige mål: 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt 

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 

herunder anvende grammatisk terminologi 

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere 

• analysere og fortolke fiktive tekster ̶ analysere og vurdere ikke-

fiktive tekster 

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden 

om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og 

erhvervsrelaterede sammenhænge 

https://textanalyse.systime.dk/?id=p4726
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1922#c6496
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2065
https://hbdansk.systime.dk/?id=c479
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2236
https://hbdansk.systime.dk/?id=c656
https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p265


• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og 

deres forbindelse til nutiden 

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur 

og medier, herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion 

samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

•  navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation ̶ demonstrere viden om og 

reflektere over fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde] 

Læreroplæg, skriveøvelser, rollespil, gruppepræsentation 

  

   

Titel 2 

  

Følelser og fornuft i tale og på skrift 

Indhold 

  

  

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Værk: En kongelig affære, spillefilm af Nikolaj Arcel 

Filmiske virkemidler: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmens-

dramaturgi 

Retorik og argumentation - Toulmins argumentationsmodel 

https://youtu.be/35bqJ90khEA 

Den simple og den udvidede argumentationsmodel 

Argumentation:  https://hbdansk.systime.dk/?id=p205&L=0 

Fejltyper og argumentationskneb: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c628&L=0  

Kronik: ”Ulykker, konflikter og dødsfald: Unges voldsomme drukkultur 

kræver strammere lovgivning”, Berlingske Tidende, b.dk, 23. 

september, 2021: https://www.berlingske.dk/kronikker/ulykker-

konflikter-og-doedsfald-unges-voldsomme-drukkultur-kraever   

Oplysningstiden: https://litthist.systime.dk/?id=p123  

Emmanuel Kant: ”Hvad er oplysning?” (1784) 

https://youtu.be/35bqJ90khEA
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c628&L=0
https://www.berlingske.dk/kronikker/ulykker-konflikter-og-doedsfald-unges-voldsomme-drukkultur-kraever
https://www.berlingske.dk/kronikker/ulykker-konflikter-og-doedsfald-unges-voldsomme-drukkultur-kraever
https://litthist.systime.dk/?id=p123


Oplysningstidens genrer: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=154#c385 

Ludvig Holberg: Censur 1, 1749, Epistler nr. 395 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-

oplysningstid_145571 Historien om Danmark, dokumentar, 59 minutter, 

Udløber: 12. jun. 2022 

Digital dag: Sproglige billeder og figurer, lærerproduceret digital forløb 

med bl.a. inddragelse af: 

Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003 (uddrag), 

billedsprog, semantiske felter, sproglige figurer, kommunikationsmodel. 

Vi fortolker hele tiden (video): 

https://metoderidansk.systime.dk/index.php?id=136#c543 

Klaus Riftbjerg: ”Det er blevet os pålagt”, Konfrontation 1960 

Bo Jacobsen: ”Knyt hånden og sig nej til dårlig mad”, kronik 

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 41,5 timer 

Fordybelsestid: 15 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

Oplysningstiden, argumentation, retorik 

  

Faglige mål: 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt 

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 

herunder anvende grammatisk terminologi 

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, 

kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere 

• analysere og fortolke fiktive tekster ̶ analysere og vurdere ikke-

fiktive tekster 

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og 

viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og 

erhvervsrelaterede sammenhænge 

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og 

deres forbindelse til nutiden 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=154#c385
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://metoderidansk.systime.dk/index.php?id=136#c543


•  demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur 

og medier, herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion 

samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation ̶ demonstrere viden om og 

reflektere over fagets identitet og metoder. 

 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder 

klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

Læreroplæg, elevpræsentation, pararbejde, skriveøvelser og 

processkrivning 

  

  

  

Titel 3 

  

Mellem fakta og fiktion 

Indhold 

  

  

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

  

Introduktion til litteraturhistorien som historisk konstruktion, bl.a.: 

Video-introduktion til middelalderen: 

https://litthist.systime.dk/?id=c987  

Video-introduktion til renæssancen: 

https://litthist.systime.dk/?id=c1093 

Video-introduktion til barokken: https://litthist.systime.dk/?id=p122  

Video-introduktion til oplysningstiden: 

https://litthist.systime.dk/?id=p123  

Video-introduktion til romantikken: https://litthist.systime.dk/?id=c988  

Video-introduktion til det moderne gennembrud: 

https://litthist.systime.dk/?id=p125 

Fakta og fiktion, uddrag fra: https://hbdansk.systime.dk/?id=254  

https://litthist.systime.dk/?id=c987
https://litthist.systime.dk/?id=c1093
https://litthist.systime.dk/?id=p122
https://litthist.systime.dk/?id=p123
https://litthist.systime.dk/?id=c988
https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://hbdansk.systime.dk/?id=254


Oversigt over fakta- og fiktionskoder: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1213  

Helle Helle: ”Fasaner”, Rester, 1996 

Klaus Rifbjerg: Voliere – et fuglekor på 25 stemmer, 1962 

”Fasaner i flødesauce”, opskrift af Per Pallesen 

”Fasan” (Wikipedia-artikel) 

 Om filmiske virkemidler:  

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=164 

Værk: ”Amadillo” (2010), dokumentar af Janus Metz, kort version:  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/armadillo 

Analysevejledning til medieanalyse af dokumentarfilm: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=228  

  

Værk: Hvis der skulle komme et menneske forbi (2017), roman af 

Thomas Korsgaard  

Tendenser i den nyeste litteratur: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=294  

Lærerproduceret PowerPoint om paratekst, peritekst, epitekst, realisme 

og socialrealisme  

"Jeg havde altid fornemmelsen af at være anderledes - at vi var ulækre 

hjemme hos os" (5. februar 2017) i Jyllands-Posten af Kasper Schütt-

Jensen 

”Familie om debutantforfatter: Det er usandt og for groft” (9. februar 

2017) i Politiken af Sofie Sørensen 

”Grænsen mellem fiktion og virkelighed” (9. februar 2017) i Politiken 

af Alexander Jonassen 

Lærerproduceret PowerPoint om citatanalyse med eksempler fra Martha 

Christensens novelle ”Glansbilleder” 

Tid og miljø (socialt og fysisk): https://hbdansk.systime.dk/?id=c478  

Motiv: https://hbdansk.systime.dk/?id=c471 

Fiktionskontrakt og faktakontrakt: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1219&L=0  

Dobbeltkontrakt: https://litthist.systime.dk/?id=c1504 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1213
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=164
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/armadillo
https://hbdansk.systime.dk/?id=228
https://litthist.systime.dk/index.php?id=294
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/?id=c471
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1219&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c1504


Konflikter: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c475  

Fremstillingsformer: https://hbdansk.systime.dk/?id=p163&L=0  

Valg mellem følgende tekster til øvelse i skriveprocessen til skriftlig 

eksamen:  

- Herman Bang: ”En sommerdrøm. Skitse” (1881) 

- Morten Pape: Planen (2015), et uddrag 

- Adam Oehlenschläger: ”Simon Peder” (1805) 

A. W. Schack von Stalledt: “Liljen og Dugdraaben” (1808) 

- Peter Olesen: ”Mobiltelefonens mange forbandelser” (Kronik i 

Politiken, 17. marts 2018) 

 

Diverse videoer og guides til skriftlige opgaver og eksamen:  

- Video: ”Screencast: din guide til skriftlig dansk”: Guide til 

skriftlig dansk hhx/eux | Guide til skriftlig dansk hhx/eux 

(systime.dk)  

- Video: ” Eksempel på analyse og fortolkning af Aarestrups 

Angst”: 

https://www.youtube.com/watch?v=am3YVnshEzk&t=1s  

- ”Overskrift”: 

https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=136  

-  ”Præsentation af tekst”: 

https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=147   

- ”Indledning og afslutning”: 

https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=150  

-  ”Brug af citater”: 

https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=153  

- Video: ”Hvordan bruger du ordnet.dk”: 

https://www.youtube.com/watch?v=vUx9cnRNaL4&t=14s 

 

Lærerproduceret opgaveskabelon med formalia til skriftlige opgaver 

Skriftlig terminsprøve i eksamenssæt fra december 2020 

Omfang 

  

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid 

opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

  

Anvendt undervisningstid 46,3 timer 

Fordybelsestid: 16 timer  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c475
https://hbdansk.systime.dk/?id=p163&L=0
https://guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk/
https://guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk/
https://guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=am3YVnshEzk&t=1s
https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=136
https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=147
https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=150
https://skriveoevelsertildansk.ibog.gyldendal.dk/?id=153
https://www.youtube.com/watch?v=vUx9cnRNaL4&t=14s


Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

  

Faglige mål:  

− udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt 

− anvende mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, 

kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

− analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

− analysere og fortolke fiktive tekster 

− demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur 

og medier 

− perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og 

viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige 

og samfundsmæssige sammenhænge 

− anvende tekster kvalificeret og med dokumentation  

Særlige fokuspunkter:  

Dokumentarfilm 

Filmiske virkemidler  

Autofiktion og dobbeltkontrakt 

Fakta- og fiktionskoder i film og litteratur  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt gruppearbejde, individuelt arbejde, pararbejde, skriftlig opgave, 

gruppepræsentationer, klasseundervisning, læreroplæg, terminsprøve 

  

 

 

 

Titel 4 

 

Splittelse og harmoni 

Indhold 

 

 

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Eventyret i den nye verden (forord til 21st Century Skills): 

https://21stcenturymindset.systime.dk/index.php?id=204  

Peter Seeberg: ”Patienten”, 1962 

https://21stcenturymindset.systime.dk/index.php?id=204


Metropia, 2010, trailer: 

https://genrefilmogfilmgenrer.systime.dk/index.php?id=173#c443 

”I dag er vi alle romantikere”, af Karen Sofie Egebo, 2015: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/i-dag-er-vi-alle-romantikere 

Lærerproduceret PowerPoint om romantikkens strømninger og 

kendetegn 

1800-tallet på vrangen, 1:8. Guld, hor og romantik, 1800-1814: 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:535e46496

187a211ecbd981c  

Videointroduktion til romantikken: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=124&L=0#c988  

Trailer til “The Matrix”, 1999: https://youtu.be/vKQi3bBA1y8 

Animationsfilm om Platons hulelignelse: 

https://youtu.be/69F7GhASOdM 

Schack von Staffeldt: ”Indvielsen”, 1804: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=124&L=0 

H. C. Andersen: ”Hist, hvor vejen slår en bugt” (1829), uddrag:  

https://ugle.dk/hist_hvor_vejen.html  

Emil Aarestrup: ”Angst” (1838) 

Romantikkens strømninger: https://litthist.systime.dk/?id=p124 ff 

H.C. Andersen: “Klokken” (1845) 

Henrik Pontoppidan: "Vandreren. En Epilog" (1885) 

”Vandreren. En Epilog” indtalt som lydfil af underviser 

H. A. Brendekilde: "Udslidt" (1889), maleri 

Søren Vrist Christensen: ”Det moderne gennembrud – dansk litteratur”:  

https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE 

Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag. En Idyl” (1900):  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=265#c1209  

Martin Andersen Nexø: https://litthist.systime.dk/?id=c1206  

Socialrealisme: https://litthist.systime.dk/?id=c1207  

Perspektivering: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=170#c337  

Underviserproducerede PowerPoints om psykoanalytisk teori og metode  

Naja Marie Aidt: ”Din bror” (2001) 

https://genrefilmogfilmgenrer.systime.dk/index.php?id=173#c443
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/i-dag-er-vi-alle-romantikere
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124&L=0#c988
https://youtu.be/vKQi3bBA1y8
https://youtu.be/69F7GhASOdM
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124&L=0
https://ugle.dk/hist_hvor_vejen.html
https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE
https://litthist.systime.dk/index.php?id=265#c1209
https://litthist.systime.dk/?id=c1206
https://litthist.systime.dk/?id=c1207
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=170#c337


”id vs. superego” med Anders And: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&list=PLFqNAfjqc7

uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O  

Naja Marie Aidt: ”Latter” 

“Freuds psykoanalyse”: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2g83GpQYmQ  

Freuds personlighedsmodel og forsvarsmekanismer: 

https://idansk.systime.dk/?id=p457  

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid 

opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

Anvendt undervisningstid: 18 timer 

Fordybelsestid: 6 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

 

Faglige mål:  

̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 

såvel mundtligt som skriftligt. 

̶ anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere. 

̶ analysere og fortolke fiktive tekster 

̶ perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 

internationale, merkantile og erhvervs-relaterede sammenhænge 

̶ demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 

̶ demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 

Særlige fokuspunkter:  

Socialrealisme 

Romantikken 

https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&list=PLFqNAfjqc7uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O
https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&list=PLFqNAfjqc7uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O
https://www.youtube.com/watch?v=A2g83GpQYmQ
https://idansk.systime.dk/?id=p457


Psykoanalytisk læsning: forsvarsmekanismer og Freuds 

personlighedsmodel 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder 

klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

 

Pararbejde, læreroplæg, virtuel undervisning, feedbackrefleksion, 

skriftligt arbejde, videofremlæggelse, processkrivning  

 

 

Titel 5 

 

Lyd og lyrik 

Indhold 

 

 

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

Lærerproduceret PowerPoint om lyrikanalyse 

Lone Hørslev og Jesper Mechlenburg, Uhørt: "Alt er data", 1. nov. 

2018, https://www.youtube.com/watch?v=-pfWXq2vr-M 

Lone Hørslev: ”Alt er data” fra Dagene er data (2018) 

Stine Pilgaard: ”Fortabt er jeg stadig” (2020) 

Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen: ”Fortabt er jeg stadig”, 

musikalsk version: 

https://www.youtube.com/watch?v=7aLEDxP9f9w&list=RDMM7aLE

DxP9f9w&index=2  

L.O.C.: ”X” fra Ekkokammer: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9XB4oYdnU0&list=OLAK5uy_k-

ik3B6lOi2ov756VPs1O-ZGvmeX-UITI&index=5 

 

”10 digte til når du er træt af familien”: 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57a1aef8a1

1f9f16dc0f0580  

 

Lyrik i romantikken: https://litthist.systime.dk/index.php?id=202  

https://www.youtube.com/watch?v=-pfWXq2vr-M
https://www.youtube.com/watch?v=7aLEDxP9f9w&list=RDMM7aLEDxP9f9w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7aLEDxP9f9w&list=RDMM7aLEDxP9f9w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=s9XB4oYdnU0&list=OLAK5uy_k-ik3B6lOi2ov756VPs1O-ZGvmeX-UITI&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=s9XB4oYdnU0&list=OLAK5uy_k-ik3B6lOi2ov756VPs1O-ZGvmeX-UITI&index=5
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57a1aef8a11f9f16dc0f0580
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:57a1aef8a11f9f16dc0f0580
https://litthist.systime.dk/index.php?id=202


Grundtvig: ”Danmarks trøst” (1820) 

N. F. S. Grundtvig (1820): https://litthist.systime.dk/?id=p252 

N. F. S. Grundtvig: ”Nu falmer skoven trindt om land” (1844): Nu 

falmer skoven trindt om land (hojskolesangbogen.dk)  

Emil Aarestrup: ”På sneen” (1838): Emil Aarestrup: »Paa Sneen« fra 

Digte (1838) (kalliope.org) 

Adam Oehlenschlæger: ”Der er et yndigt land”, 1819: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-

yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/ (1819) 

Michael Strunge: Coma (1981) 

Adam Oehlenschlæger: ”Morgen-Vandring” (1805): 

https://litthist.systime.dk/?id=c1106  

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

(hojskolesangbogen.dk) 

Natasja: ”I Danmark er jeg født” (2007): I Danmark er jeg født - 

YouTube   

H. C. Andersen: ”Poesien” (1849): H.C. Andersen: »Poesien [1849]« 

(kalliope.org) 

Schack von Staffeldt: ”Platonisme” (1802): 

https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=c1920 

Steen Steensen Blicher: Præludium fra Trækfuglene (1838): 

https://kalliope.org/da/text/blicher1838a0  

Remediering af ”Præludium” af gymnasieelever: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljRmafB3rCU 

Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) 

Mellemkrigstiden: Oprør og elendighed: 

https://bl.systime.dk/index.php?id=128  

Tom Kristensen: Fantasi om en kunstnerisk revolution: 

https://bl.systime.dk/index.php?id=212  

Henrik Pontoppidans udtalelse om BLOD anvendt i retssagen (februar 

1923) 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid 

opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p252
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/m-n/nu-falmer-skoven-trindt-om-land/
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/m-n/nu-falmer-skoven-trindt-om-land/
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b14
https://kalliope.org/da/text/aarestrup1838b14
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/
https://litthist.systime.dk/?id=c1106
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-danmark-er-jeg-foedt/
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-danmark-er-jeg-foedt/
https://www.youtube.com/watch?v=mq3PfDzyFaw
https://www.youtube.com/watch?v=mq3PfDzyFaw
https://kalliope.org/da/text/andersen2002121801
https://kalliope.org/da/text/andersen2002121801
https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=c1920
https://kalliope.org/da/text/blicher1838a0
https://www.youtube.com/watch?v=ljRmafB3rCU
https://bl.systime.dk/index.php?id=128
https://bl.systime.dk/index.php?id=212


Anvendt undervisningstid: 21,5 timer 

Fordybelsestid: 7 timer 

 

Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

 

Faglige mål:  

̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 

såvel mundtligt som skriftligt. 

̶ demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi 

̶ demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 

mundtlige som skriftlige sammenhænge 

-anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebe-vidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere 

̶ analysere og fortolke fiktive tekster 

̶ analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

̶ perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 

internationale, merkantile og erhvervs-relaterede sammenhænge 

̶ demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder 

 

Særligt fokus på: 

Stilistiske virkemidler  

Ekspressionisme  

Romantikken 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder 

klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

Remediering, skriftligt arbejde, præsentationer, gruppearbejde, 

læreroplæg, kreativ skrivning 

 



 

Titel 6 

 

Tid og fortælling 

Indhold 

 

 

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Karen Blixen: ”Det ubeskrevne blad” (1957): 

https://kb.systime.dk/?id=125  

Lydklip med Karen Blixen, der fortæller om kongebrevet 

Lærerproducerede videoer om fortællertyper og synsvinkel 

Johannes V. Jensen: ”Ane og koen” (1904) 

Martin A. Hansen: ”Høstgildet” (1947), uddrag  

Naja Marie Aidt: “Den blomstrende have”, novelle, 1993 

PDF om passagemodellen 

Martin A. Hansen: ”Jakobs kvinder” 

”Jakobs kvinder” indtalt som lydfil 

Herman Bang: ”Den sidste Balkjole” (1887) 

Om Herman Bangs impressionisme: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2074  

Fremstillingsformer: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=163&L=0  

Personkarakteristik: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479  

Helle Helle: ”En stol for lidt” 

Skrivestile i 90’erne: https://bl.systime.dk/index.php?id=252&L=0  

Helle Helle: måden, hvorpå ingenting sker: 

https://bl.systime.dk/?id=251  

Lærerproduceret PowerPoint om minimalismens stilistik og tomme 

pladser 

Svend Åge Madsen: ”Kærlighed ved sidste blik” (2012) 

 

Videoer om mundtlig danskeksamen (HHX 2014) fra ”Ved det grønne 

bord”: http://www.vdgb.dk/ 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid 

opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

https://kb.systime.dk/?id=125
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2074
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=163&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479
https://bl.systime.dk/index.php?id=252&L=0
https://bl.systime.dk/?id=251
http://www.vdgb.dk/


 

Anvendt undervisningstid: 15 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

 

Faglige mål:  

− analysere og fortolke fiktive tekster 

− anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebe-vidst, herunder redegøre, 

kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere 

− udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt  

− demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge  

− perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og 

viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervs-

relaterede sammenhænge  

− demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og 

deres forbindelse til nutiden  

− demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og 

metoder  

 

Særlige fokuspunkter:  

Fortællertyper og synsvinkel 

Tid og komposition 

Minimalisme og tomme pladser 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder 

klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

 

Virtuelt arbejde, CL-øvelser, læreroplæg, matrixfremlæggelser, kreativ 

omskrivning 

 

 

Titel 7 

 

Virksomhedens tekster 



Indhold 

 

 

[Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 

undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Lærerproduceret PowerPoint om avistyper, artikelgenrer, 

nyhedsjournalistik, nyhedskriterier, layout, nyhedstrekanten, kilder.  

Avisartikel, valgt efter elevernes uddannelsesretning:  

- Handel: ”En radikal vision om et cirkulært Ikea":   

https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e7b7f83a  

 

- Detail: "Folk går amok over dette lille skab. Men Ikea vil ikke sælge 

det mere":  

https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e7c0bb68  

 

Værk: Årsrapport for Normal A/S, 2020 

SAS: “What is truely Scandinavian?”: 

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

 

Reklamer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0 

 

Analysevejledning til medieanalyse af reklamefilm (Håndbog til dansk): 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230 

 

Filmiske virkemidler: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222&L=0  

 

Reklamegenrer: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c809  

 

Argumentation: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205&L=0  

 

Appelformer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204&L=0#c612  

 

Dramaturgi: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223&L=0  

 

Fortæller: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223&L=0#c741  

 

Fakta- og fiktionskoder i film og TV: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224&L=0#c1021  

 

Tone: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203&L=0#c601  

 

Storytelling: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c803  

 

Maslows behovshierarki: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c802  

 

Youtube-video om storytelling som et branding-begreb:  

https://www.youtube.com/watch?v=yQlo2gDwTgU  

https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e7b7f83a
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e7c0bb68
https://www.youtube.com/watch?v=ShfsBPrNcTI
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c809
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204&L=0#c612
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223&L=0#c741
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224&L=0#c1021
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203&L=0#c601
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c803
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0#c802
https://www.youtube.com/watch?v=yQlo2gDwTgU


 

Oversigt over ordvalg: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179#c531  

 

Sproglige billeder: https://hbdansk.systime.dk/?id=188  

 

Talesprog og skriftsprog: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199  

 

Youtube-video om appelformer: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFbYe7hYSyQ  

 

Selvvalgt hjemmeside med udgangspunkt i elevens elevplads eller 

ønskelige elevplads  

 

Svensk hjemmeside inden for samme område, som den selvvalgte 

hjemmeside til perspektivering 

Niels Brocks kampagne ”for os, der handler”: 

− Printreklamer med Thomas Delaney og Emilie Briting fra Niels 

− Brock 

− Niels Brocks logo 

− ”Værdigrundlag – den Brockske forskel” og ”historie”: 

https://nielsbrock.dk/om-niels-brock  

− Filmleksikon: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog  

− Niels Brock: ”For os, der handler”, reklamefilm på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4vt6-jP7Ow&t=1s  

  

 

Supplerende stof:  

Selvvalgte og selvfundne eksempler på en virksomheds markedsføring i 

EO1. Dansk A indgik i tværfagligt samarbejde med IT og afsætning. 

Eleverne skulle analysere markedsføringen og anvende fx 

reklameanalyse, reklamefilmsanalyse og/eller retorisk analyse samt 

vurdere målgruppen.  

 

Rapportformalia i EO1 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid 

opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 

Anvendt undervisningstid: 13,5 timer  

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179#c531
https://hbdansk.systime.dk/?id=188
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199
https://www.youtube.com/watch?v=KFbYe7hYSyQ
https://nielsbrock.dk/om-niels-brock
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog
https://www.youtube.com/watch?v=f4vt6-jP7Ow&t=1s


Fordybelsestid: 2 

 

Særlige 

fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 

progression] 

Faglige mål: 

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, 

kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere 

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og 

metoder (EO1) 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 

herunder anvende grammatisk terminologi 

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og 

viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervs-

relaterede sammenhænge  
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion 

samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger  
 

Særlige fokuspunkter:  

- Reklamefilmsanalyse 

- Hjemmesideanalyse 

- Reklamekampagne 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder 

klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

Projektarbejde og rapportskrivning i EO1, fremlæggelse, diskussion, 

gruppe-/pararbejde, peerfeedback, klassediskussion 

 

Dansk C 

Titel 1c 

  

Introduktion til dansk og portrætskrivning  



Indhold Introduktion til mål for danskfaget 

Brainstorm: Dansk i folkeskolen 

Speedinterview og skriftligt portræt af en klassekammerat 

Vejledning til printeropsætning 

  

Omfang 

  

 7 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

  

At tage notater, andre kan bruge 

At give og modtage feedback 

At læse og følge en læsevejledning 

  

Faglige mål:  

- Eleven kan reflektere over samspillet mellem formål og 

forskellige former for kommunikation samt egen rolle og ansvar i 

kommunikationssituationen 

- Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier 

hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

- Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig 

forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en 

form, der passer til genre og situation 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

   

 

Titel 2c 

  

Feature  

Indhold Avisen i undervisningen (om feature): 

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/feature/ 14-12-19 

”De 5 sanser” - formidlingstekst om vores sanser (redigeret af tidligere 

lærer og forkortet af mig på baggrund af artikel: 

https://www.farmorogborn.dk/de-7-sanser-udvikling-og-stimulation/   

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/feature/
https://www.farmorogborn.dk/de-7-sanser-udvikling-og-stimulation/


  

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 7 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Sansning og konkret sprog 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

  

 

  

Titel 3c 

  

Kommunikation og erhvervskommunikation  

Indhold Introduktion til kommunikationsmodellen (Laswell) 

Video: https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c2244  

Når kommunikationen ændrer sig: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c993  

Diverse øvelser i kommunikationsanalyse: reklamebilleder, blog, 

phishing-mails, jobannonce. 

Huskeliste til analyse af kommunikation: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c999  

Segmentering og Minerva: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=182#c1325  

Video om Minerva-modellen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UwMgPLkWMA&feature=youtu.

be  

  

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 8 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c2244
https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c993
https://idansk.systime.dk/index.php?id=253#c999
https://idansk.systime.dk/index.php?id=182#c1325
https://www.youtube.com/watch?v=0UwMgPLkWMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0UwMgPLkWMA&feature=youtu.be


  

  

  

Titel 4c 

  

Analyse af reklamer og reklamefilm  

Indhold PP om reklamens virkemidler 

Storytelling: https://idansk.systime.dk/index.php?id=371&L=0&q=p371  

Reklameanalyse af Irma-reklame: “Skovgrise” 

Huskeliste til at analysere en trykt reklame: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=426  

Anders Refnow: Historien om et æg fra BG Kundeblad ”Indblik”, 1999 

(anvendt som ekstra-tekst) 

Selvvalgte reklamefilm til analyse 

Medieanalyse til reklamefilm: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230&L=0  

Reklamer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227  

Filmiske virkemidler: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222  

  

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 8 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

AIDA 

Storytelling 

Filmiske virkemidler 

Præsentation 

  

Faglige mål: 

- Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene 

og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante 

læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

https://idansk.systime.dk/index.php?id=371&L=0&q=p371
https://idansk.systime.dk/index.php?id=426
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222


  

  

 

Titel 5c 

  

Nyhedsjournalistik 

Indhold   

Video om nyhedstrekanten: 

https://www.youtube.com/watch?v=byfPlguOrb4 

Video om nyhedstrekant og nyhedskriterier: 

https://www.youtube.com/watch?v=LwMEU4P7MUI  

Nyhedsformidlingens rolle: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=199  

Nyhedsformidlingen i dag: https://idansk.systime.dk/index.php?id=349  

Internetnyheder: https://idansk.systime.dk/index.php?id=255  

Sociale medier og nyheder: https://idansk.systime.dk/index.php?id=330 

”Rødhætte” (eventyr) med henblik på omskrivning til nyhedsartikel 

ved hjælp af nyhedstrekant 

  

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 10 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål: 

- Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, 

uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

  

  

   

Titel 6c 

  

Noveller  

https://www.youtube.com/watch?v=byfPlguOrb4
https://www.youtube.com/watch?v=LwMEU4P7MUI
https://idansk.systime.dk/index.php?id=199
https://idansk.systime.dk/index.php?id=349
https://idansk.systime.dk/index.php?id=255
https://idansk.systime.dk/index.php?id=330


Indhold Bjarne Reuter: ”30 år i Nørresundby” 

Læreroplæg om fortælleren 

Analyse med selvvalgte analysepunkter 

Simpel analysevejledning: https://idansk.systime.dk/index.php?id=386 

Avanceret analysevejledning: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171  

  

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 7 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Valg af analysepunkter 

Præsentation 

Perspektivering  

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

  

  

 

Titel 7c 

  

Sprog og kommunikation  

Indhold  Video om ordklasser: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEvrlIKXN0U 

Tekst og budskaber fra byrummet (selvvalgte) med henblik på sproglig 

analyse 

Dansk grammatik, Studieskolen, aktiver og passiver: 

https://www.youtube.com/watch?v=TA8t7-UmNkA  

Mai-Britt Petersen: Smid den stramtantede skrivekappe: 

https://www.ca.dk/artikel/smid-den-stramtantede-skrivekappe 

Skriveøvelser – slip af med passiver og verbalsubstantiver 

  

Omfang Anvendt uddannelsestid: 10 timer 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=386
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171
https://www.youtube.com/watch?v=GEvrlIKXN0U
https://www.youtube.com/watch?v=TA8t7-UmNkA
https://www.ca.dk/artikel/smid-den-stramtantede-skrivekappe


  

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål: 

- Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse 

kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget  

  

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde  

  

  

 

 

  

Titel 8 

  

Caseprøveeksamen og portfolio 

Indhold Caseprøvesæt: Dansk Supermarked:  

Hjemmesideanalyse: Wupti.com 

Skriv en pressemeddelelse: Dansk Supermarked 

Undervisers PP til hjemmesideanalyse (avanceret) 

Undervisers PP til pressemeddelelse 

Hjælp til hjemmesideanalyse (simpel): 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=181  

Eksempler på pressemeddelelser: https://sallinggroup.com/kontakt/presse/  

Pressemeddelelse skrevet af en af undervisers tidligere elever   

Omfang 

  

Anvendt uddannelsestid: 14 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål: 

- Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, 

varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug 

af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster 

inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=181
https://sallinggroup.com/kontakt/presse/


- Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 

- Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning 

med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.  

- Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante 

analysemodeller 

- Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klasseundervisning/virtuelle 

arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

Individuelt arbejde, eksamensforberedelse 

 

 


