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 Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2020 – juni 2022 

Institution EUX Gymnasiet, Niels Brock 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Dansk A  

Lærer(e) Mikkel Kofod 

Hold Dansk t21sf38j 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Argumentationsanalyse (side 2-6) 

Titel 2 Litteraturhistorie (side 7-9) 

Titel 3 Litterær analyse (side 10-12) TJEK 

Titel 4 Digtanalyse (side 13-14) 

Titel 5 Fokusområde: Processkrivning, essay om køn & identitet (side 15-16) 

Titel 6 Filmanalyse (side 17-18) 

Titel 7 
Intern terminsprøve (side XX) 

Hovedværker 
1. Valgfri roman (liste kan eftersende efter ønske) 

2. ’Sildig Opvaagnen’, St. Steensen Blicher, 1828 

3. ’Armadillo’, Janus Metz (instruktør), 2010 

4. ’Nosedive’, Joe Wright, 2016 (afsnit af antologiserien ‘Black Mirror’) 

5. ’Bavian’, Naja Marie Aidt, 2006  

6. ’Konspirationsteoretikerne har ordet’, 2021 - dokumentarserie 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

Argumentationsanalyse  

Indhold 1. ÅR HJEMMESIDEANALYSE 

Eleverne lærer at beskrive en hjemmesides opbygning og struktur, at analysere   

kommunikationsforhold og målgruppe samt visuelle og sproglige virkemidler. Ele-

ven skal  

derudover kunne vurdere, funktionalitet, troværdighed, æstetik, medieudnyttelse, 

hvorvidt  

en hjemmeside fungerer efter hensigten og kunne perspektivere til andre relevante 

hjemmesider.  

 

Primærtekster: 

Div. hjemmesider  

 

Sekundærtekster: 

• Læreroplæg  

• Minerva- og AIDA-modellen 

• idansk, Systime: ”Websider”: https://idansk.systime.dk/?id=p181 

 

 

1. ÅR ARTIKLER OG ERHVERVSORIENTEREDE TEKSTER   

Om sproglig og kommunikativ analyse af diverse erhvervsrelateret kommunikation  

 

Primærtekster 

• Div. artikler og erhvervsrelaterede tekster 

 

Sekundærtekster:  

• Læreroplæg 

• Kommunikation, iDansk, Systime – https://idansk.systime.dk/?id=p253  

• Nyhedstrekanten 

• Kommunikationsmodellen 

 

 

1. ÅR REKLAMEANALYSE 

 

Primærtekster 

• Div. reklamer – print, tv, digitale 

 

Sekundærtekster 

• Læreroplæg 

• Minerva- og AIDA-modellen, kommunikationsmodellen 

 

1. ÅR CASEOPGAVE – EKSAMENSTRÆNING 

 

• Arbejder med tidligere caseopgave, (afhængig af lærer/klasse på GF1) 

https://idansk.systime.dk/?id=p181
https://idansk.systime.dk/?id=p253
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Div. relevante opgaver, hvor eleven arbejder med at analysere., producere tekst, 

reflektere over egen læring og forberede præsentationsoplæg.  

 

 

1. ÅR - PRÆSENTATIONSTEKNIK 

• Elevatortale (læreroplæg, manus, optag med mobilkamera, præsentation)  

 

1. ÅR – PERSONLIG UDVIKLING 

• Feature om de 5 sanser (læreroplæg, ekstern lokation hvor eleverne iagttager 

og indtaler indtryk, og tager fotos til brug for at skrive en feature)   

 

 

2. ÅR – RETORIK OG ARGUMENTATION (10 moduler) 

Primærtekst  

• “Mor, mor og børn”, leder, Kristelig Dagblad, 2005  

• ”Læserbrev: Giv os unge friheden tilbage”, Politiken, 18. november 2020 

https://politiken.dk/debat/art8002704/Jeg-begr%C3%A6nser-min-

ungdom-for-utaknemmelige-generationer 

 

• Pia Kjærsgaard, uddrag af politisk tale, 2010, Systime, Dansk på Ny - 

https://dpn.systime.dk/?id=c291 

• Youtube-klip: ”Go’ morgen Danmark” diskussion mellem skuespilleren Anne 

Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller, ”Sexarbejdernes interesseorganisation”, 

2011: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M

 

• Hanne-Vibeke Holst, ’Du er fucking sexistisk, Niarn’, Politiken, 2004 

• Niarn, ’Jeg er fucking realistisk, Hanne’, Politiken 2004 

• Gretelise Holm, ’Privatiser dog det kongehus’, kronik, Politiken 2019. 

• Liberal Alliances principprogram: https://www.liberalalliance.dk/wp-

content/uploads/2020/04/Principprogram.pdf 

• ‘Eksperimentet: Familien som skærmjunkier 

• ‘Konspirationsfolket har ordet’, DR, 2021  

• ‘We Believe: The Best Man Can Be’, Gillette-reklame 

• Anette Heick, ‘Annettes klumme: Jeg får lyst til at slå på glasset og sige neger, 

BT, 2014 

• Ulla Dahlerup, uddrag af tale til Dansk Folkepartis årsmøde, 2003 

 

Sekundærtekst 

• Læreroplæg 1: Om argumentation og argumentationsanalyse 

• Læreroplæg 2: Appelformerne logos, ethos og pathos 

• Kommunikationssituationen og det retoriske pentagram, Systime, Dansk på NY 

- https://dpn.systime.dk/index.php?id=173&L=0 

• Argumentation og Toulmins argumentationsmodel,  Systime, Dansk på Ny - 

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

• Den udvidede argumentationsmodel, Systime, Dansk på Ny - 

https://dpn.systime.dk/?id=c295  

• Argumenttyper, Systime, Begreb om dansk -     

https://begrebdansk.systime.dk/?id=c381 

https://politiken.dk/debat/art8002704/Jeg-begr%C3%A6nser-min-ungdom-for-utaknemmelige-generationer
https://politiken.dk/debat/art8002704/Jeg-begr%C3%A6nser-min-ungdom-for-utaknemmelige-generationer
https://dpn.systime.dk/?id=c291
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M
https://www.liberalalliance.dk/wp-content/uploads/2020/04/Principprogram.pdf
https://www.liberalalliance.dk/wp-content/uploads/2020/04/Principprogram.pdf
https://dpn.systime.dk/index.php?id=173&L=0
https://dpn.systime.dk/?id=p138
https://dpn.systime.dk/?id=c295
https://begrebdansk.systime.dk/?id=c381
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• Diskursanalyse https://diskurs.systime.dk/?id=141 

• Video om diskursanalyse: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxC7kxUkrVM 

• Argumentationskneb: https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=485#c3687 

• Introduktion til Laswells kommunikationsmodel: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQirl6ntR1g 

 

 

 

2. ÅR – SPROGLIGE VIRKEMIDLER: (4 moduler) 

Primærtekst:  

• Pede B, ”Isbjørn”, 2012 

• Mund de Carlo, ”Hverdagens helt”, 2014 

• Per Vers, ”Black Power”, 2005 

 

Sekundærtekst:  

• Sproglige virkemidler – læreroplæg med udgangspunkt i gymdansk.weebly.com 

sproglig analyse: http://gymdansk.weebly.com/retoriske-virkemidler.html    

• Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier: 

o Ordenes betydninger – https://hbdansk.systime.dk/?id=p179 

o Polysemer og homonymer – https://hbdansk.systime.dk/?id=c512 

o Denotation og konnotation – https://hbdansk.systime.dk/?id=c517 

o Semantiske felter – https://hbdansk.systime.dk/?id=c519 

o Talesprog og skriftsprog –  https://hbdansk.systime.dk/?id=p199 

• Formelt og uformelt sprog – læreroplæg  

• Minileksikon, side 103-109, MINI-KANON, Mette Bentzen & Hanne Thyge-

sen, Systime 

• Et eller to ord, Minlæring.dk  

 

2.  ÅR – FILMSPROG – FILMISKE VIRKEMIDLER: (1 modul) 

• Elevproducerer film 

• Filmiske virkemidler, Systime: https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0 

 

 
2. ÅR – EKSAMENSGENRER PÅ HHX OG MERKANTIL EUX (EKSA-

MENSTRÆNING) (2 moduler) 

• Bekendtgørelsen Dansk A for merkantil eux  

• Dansk på ny: Systime: Eksamensgenrer på hhx og merkantil eux. Om fælles-

træk ved opgaverne, Opgavesæt til eksamen og Brug af internettet til eksamen: 

https://dpn.systime.dk/?id=p193 

• Eksempel på analyse af fiktiv tekst, Dansk på ny – 

https://dpn.systime.dk/?id=c820  

• Eksempel på analyse af non-fiktiv tekster, Dansk på ny – 

https://dpn.systime.dk/?id=c866 

• Eksempel på analyse af essay-opgave, Dansk på ny – 

https://dpn.systime.dk/?id=c866  

• Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, Systime: Analysevejledninger 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p134  

https://diskurs.systime.dk/?id=141
https://www.youtube.com/watch?v=VxC7kxUkrVM
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=485#c3687
https://www.youtube.com/watch?v=AQirl6ntR1g
http://gymdansk.weebly.com/retoriske-virkemidler.html
https://hbdansk.systime.dk/?id=p179
https://hbdansk.systime.dk/?id=c512
https://hbdansk.systime.dk/?id=c517
https://hbdansk.systime.dk/?id=c519
https://hbdansk.systime.dk/?id=p199
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0
https://dpn.systime.dk/?id=p193
https://dpn.systime.dk/?id=c820
https://dpn.systime.dk/?id=c866
https://dpn.systime.dk/?id=c866
https://hbdansk.systime.dk/?id=p134
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• hhx dansk eksamenssæt august 2014 – til brug for træning af disposition, valg af 

eksamensopgave/type 

• hhx dansk eksamenssæt sommer 2018 – terminsprøve  

• Eksamenshåndbog HHX-EUX-GSK maj 2018, Niels Brock 

 

2. ÅR – ANALYSE AF KRONIK (EKSAMENSTRÆNING) (4 moduler) 

Primærtekst:  

• Hhx skriftlig eksamen 2016, opgave 2: Foretag en analyse af ”Ingen er blevet 

smukkere af at få at vide, at de er grimme” med særlig fokus på sprog og argu-

mentation. Kronik af Christina Andersskov, Information, 30. juni 2015.  

Sekundærtekst: 

• Læreroplæg med analysevejledning 

• Håndbog til dansk, Systime:  

o Analysevejledning – Retorisk analyse af meningsjournalistik – 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p219  

o Sproglige billeder – https://hbdansk.systime.dk/?id=p188  

o Sproglige figurer – ja https://hbdansk.systime.dk/?id=p194  

o Sætningsopbygning – https://hbdansk.systime.dk/?id=p194 

o Stil og tone – https://hbdansk.systime.dk/?id=p203  

o Talesprog og skriftsprog – https://hbdansk.systime.dk/?id=p199  

o Tips til at skrive i et varieret sprog, læreroplæg 

 

2. ÅR – INTERN TERMINSPRØVE (EKSAMENSTRÆNING)              (4 

moduler) 

• Hhx skriftlig eksamen 2020, eksamenssættet for december 2020 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Undervisningen er tilrettelægt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal: 
1. Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende   
2. Kunne demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt 

kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi 
3. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæs-

ning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  
4. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  
5. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse af ikke-fiktive tek-

ster og vurdere disse som led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt 
som skriftligt  

 

Kernestof: 
1. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
2. Journalistik, billeder og film  
3. Offentlig, politisk og kommerciel kommunikation 
4. Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder  

 
 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p219
https://hbdansk.systime.dk/?id=p188
https://hbdansk.systime.dk/?id=p194
https://hbdansk.systime.dk/?id=p194
https://hbdansk.systime.dk/?id=p203
https://hbdansk.systime.dk/?id=p199
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtligt: 

• Klasseundervisning og dialog i klassen 

• Læreroplæg 

• Virtuelle arbejdsformer 

• Individuelle opgaver 

• Højtlæsning 

• Gruppearbejde 

• Elev-til-elev-præsentation 

• Elevpræsentation ved tavle eller i Powerpoint 

 

Skriftligt: 

• Små skriftlige øvelser 

• Større skriftlige opgave 
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Retur til forside 

 

Titel 2 
 

Litteraturhistorie 

Indhold - Læreroplæg: Intro til litteraturhistorisk læsning  

- Ekstra materiale: Om begrebet litteraturhistorie – https://litthist.systime.dk/?id=p237 

 

MIDDELALDEREN (1000-1500): (3 moduler inkl. intro til litteraturhistorisk læsning) 

Primærtekst: 

- Folkevise: ”Ebbe Skammelsen” 

- Folkevise: ”Tobens datter” 

 

Sekundærtekst: 

- Læreroplæg om mundtlig fortælletradition  

- Videointro til middelalderen, ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”:   

https://litthist.systime.dk/?id=p121 

- Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime: 

o Intro til middelalderen – https://litthist.systime.dk/?id=p121 

o Middelalderens samfund – https://litthist.systime.dk/?id=p132 

o Middelalderens litteratur – https://litthist.systime.dk/?id=p220 

o Kirke, historie og lov – https://litthist.systime.dk/?id=p134 

o Perspektivering til i dag – https://litthist.systime.dk/?id=p137 

- Moderne fortolkning af Ebbe Skammelsen, video Odder Gymnasium, 2012: 

https://www.youtube.com/watch?v=nv6TSjRWzUA&feature=youtu.be 

 

 

OPLYSNINGSTIDEN (1720-1800): (4 moduler) 

Primærtekst: 

- Ludvig Holberg, ”Erasmus Montanus”, (uddrag) 1747, Systime,  

- Immanuel Kant, ”Hvad er oplysning?”, 

 

Sekundærtekst: 

- Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime: 

o Videointro til perioden – https://litthist.systime.dk/?id=p123 

o Oplysningstidens samfund: Ny borgerlig offentlighed – https://litthist.systime.dk/?id=p151  

o Livssyn: https://litthist.systime.dk/?id=p152 

o Oplysningstidens genrer – https://litthist.systime.dk/?id=p154  

o Perspektivering til i dag – https://litthist.systime.dk/?id=p156 

 

 

ROMANTIKKEN (1800-1870) 

- NFS Grundtvig, ”Danmarks Trøst”, 1820 

- HC Andersen, ”Skrubtudsen”, 1866. 

- Adam Oehlenschläger: ”Fædrelandssang” (Der er et yndigt land),1819: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/ 

-  

https://litthist.systime.dk/?id=p237
https://litthist.systime.dk/?id=p121
https://litthist.systime.dk/?id=p121
https://litthist.systime.dk/?id=p132
https://litthist.systime.dk/?id=p220
https://litthist.systime.dk/?id=p134
https://litthist.systime.dk/?id=p137
https://www.youtube.com/watch?v=nv6TSjRWzUA&feature=youtu.be
https://litthist.systime.dk/?id=p123
https://litthist.systime.dk/?id=p151
https://litthist.systime.dk/?id=p152
https://litthist.systime.dk/?id=p154
https://litthist.systime.dk/?id=p156
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/
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Sekundærtekst:  

”Køb dansk eller ej”, artikel, DJØF-bladet, 24. januar, 2012. 

”Vild debat og bombestrusler: SAS-reklame rammer vores nationale identitetsfølelse”, 

Berlingske Tidende, 13. februar, 2020. 

Diverse elevvalgte reklamefilm fra YouTube 

• Artikel: ”I dag er vi alle romantikere”, Kristeligt Dagblad, 2. jan 2015: 

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

• DR: 1800-tallet på vrangen, afsnit 1:8 (38:18 min): 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c  

• Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime: 

o  Videointro til perioden: https://litthist.systime.dk/index.php?id=124 

o Universalromantik – https://litthist.systime.dk/?id=p159  

o Nyplatonisme – https://litthist.systime.dk/?id=p158  

o Nationalromantik – https://litthist.systime.dk/?id=p162  

o Biedermeier (og poetisk realisme) – https://litthist.systime.dk/?id=p164  

o Romantisme – https://litthist.systime.dk/?id=p165  

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

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

 

 

DET MODERNE GENNEMBRUD: (1870-1890) (6 moduler) 

 

- Henrik Pontoppidan, ”Ane-Mette” af ”Fra Hytterne”, 1887 

- Herman Bang, ”Den sidste Balkjole”, 1887 

- Herman Bang, ’Fattigliv’, 1880 

- Martin Andersen Nexø, ’Pelle Erobreren’ (uddrag), 1909 

- Martin Andersen Nexø, ’Ulven & fårene’, 1916 

- Johannes V. Jensen, ’Arbejderen’, 1906 

 

Sekundærtekst: 

Besøg på Arbejdermuseet. 

 

Litteraturhistorien, Systime:  

• Videointro til Det Moderne Gennembrud: https://litthist.systime.dk/?id=c1002&L=0  

• Det Moderne Gennembrud: https://litthist.systime.dk/?id=p125&L=0 

• Det Moderne Gennembruds samfund: https://litthist.systime.dk/?id=p138&L=0  

• Livssyn og syn på litteraturen: https://litthist.systime.dk/?id=p139&L=0  

• Skrivestil og sprog: https://litthist.systime.dk/?id=p140  

• Det Moderne Gennembruds genrer: https://litthist.systime.dk/?id=p141  

• Det Moderne Gennembruds temaer: Køn, Klasse og Kirke: https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0  

• Overgang til det 20. århundrede: https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0  

• Perspektivering til i dag: https://litthist.systime.dk/?id=p144&L=0   

 

 

MODERNISME OG REALISME: (1890-2000) (?? moduler) 

Per 29. april er dette ikke gennemgået endnu. 

 

 

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://litthist.systime.dk/index.php?id=124
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p158
https://litthist.systime.dk/?id=p162
https://litthist.systime.dk/?id=p164
https://litthist.systime.dk/?id=p165
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p157
https://litthist.systime.dk/?id=c1002&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p125&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p138&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p139&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p140
https://litthist.systime.dk/?id=p141
https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p144&L=0
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Det 21. århundrede: Eksperimenterende realisme – se litteraturanalyse (titel 3) 

 

Per 29. april 2021 er dette ikke gennemgået endnu. 

 

  

Retur til forside  
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Titel 3  
 

Litterær analyse 

Indhold DEN DANSKFAGLIGE VÆRKTØJSKASSE – OM AT ANALYSERE  

LITTERATUR 

Fokus: Psykoanalytisk læsning (6 moduler) 

 

Primærtekst:  

• Peter Seeberg: ”Yndlingsglasset”, fra novellesamlingen ”Argumenter for benådning”, 1976, Systime, Litteraturens veje 

– https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2210&q=p497  

• H.C. Andersen: ”Den grimme ælling”, novelle, 1843: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p322  

• Helle Helle: ”En stol for lidt”, fra novellesamlingen ”Rester”, 

1996 

• Naja Marie Aidt, ’Som englene flyver’, 1993 

• Tove Ditlevsen, ’Vorherre Bevares’, 1948 

• Tove Ditlevsen, ’De evige tre’, 1942 

• Mads Matthiesen ’Dennis’, 2007 

• Morten Vittrup, ’Sidste forestilling’  

• Vita Andersen, ’Hun ser godt ud’, 1977  

 

 

Sekundærtekst:  

• Læreroplæg  

• Psykoanalyse og Freud, Anders And om ”id, ego og superego”, Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&list=PLFqNAfjqc7uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O  

• Freuds psykoanalyse, Video, Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=A2g83GpQYmQ  

• Den store dansk.dk, Om psykoseksuelle faser: 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/psykoseksuelle_faser 

• Freuds personlighedsteori, iDansk, Systime – https://idansk.systime.dk/?id=p457  

• Inspiration til analysen af Yndlingsglasset, Litteratursiden – https://litteratursiden.dk/analyser/seeberg-peter  

• Litterær analyse af eventyr, Systime, Håndbog til dansk – https://hbdansk.systime.dk/?id=p215 

• Interview med Naja Marie Aidt, ‘Aldrig udelt smuk, aldrig udelt hæslig’, 

https://politiken.dk/kultur/art5425222/Interview-Aldrig-udelt-smuk-aldrig-udelt-h%C3%A6slig 

• Feministisk læsning https://krydsfelt.systime.dk/?id=216 

• Front stage, back stage, deep backstage: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=235 

• Nykritisk læsning: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c904 

• Tema og motiv https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=170&L=0 

• Det biografiske fokus: https://kb.systime.dk/?id=p131 

• HC Andernsen, Forfatterweb.dk: https://forfatterweb.dk/oversigt/andersen-h-c 

 

 

Sekundærtekst:  

• Håndbog til dansk, Systime:  

o Hvad handler teksten om – https://hbdansk.systime.dk/?id=p149 

o Motiver – https://hbdansk.systime.dk/?id=c471&L=0  

o Konflikter – https://hbdansk.systime.dk/?id=c475  

o Tid og miljø – https://hbdansk.systime.dk/?id=c478  

o Fortæller – https://hbdansk.systime.dk/?id=p159  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2210&q=p497
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p322
https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&list=PLFqNAfjqc7uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O
https://www.youtube.com/watch?v=A2g83GpQYmQ
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/psykoseksuelle_faser
https://idansk.systime.dk/?id=p457
https://litteratursiden.dk/analyser/seeberg-peter
https://hbdansk.systime.dk/?id=p215
https://politiken.dk/kultur/art5425222/Interview-Aldrig-udelt-smuk-aldrig-udelt-h%C3%A6slig
https://krydsfelt.systime.dk/?id=216
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=235
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c904
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=170&L=0
https://kb.systime.dk/?id=p131
https://hbdansk.systime.dk/?id=p149
https://hbdansk.systime.dk/?id=c471&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c475
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/?id=p159
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o Det personlige blogindlæg – https://hbdansk.systime.dk/?id=c1367   

• Div. artikler om beton-ghetto-miljøet, valgt af eleverne 

• Forfatterweb.dk 

• Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa, Systime, Håndbog til dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p171 

 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Undervisningen er tilrettelagt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal:  
1. Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt,  

nuanceret og argumenterende   
2. Kunne demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende  

grammatisk og stilistisk terminologi 
3. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat,  

redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  
4. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige  

litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  
5. Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfunds-  

mæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge  
6. Kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af  

nutidens tankegang  
7. Kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for  

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 
8. Kunne orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt fokuseret  

kunne udvælge og dokumentere 

 

Kernestof: 
1. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
2. Trykte og elektroniske tekster 
3. Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 
4. Journalistik, billeder og film  
5. Oversatte og nordiske tekster 
6. Danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år, med særlig forpligtelse på tekster  

efter det moderne gennembrud  
7. Tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang  
8. Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder 
9. Værklæsning    

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtligt: 

• Klasseundervisning og dialog i klassen 

• Læreroplæg 

• Virtuelle arbejdsformer 

• Gruppearbejde 

• Individuelt arbejde 

• Elevpræsentation ved tavle og/eller i Powerpoint 

• Elev-til-elev-præsentation 

 

Skriftligt: 

• Hurtigskrivningsøvelser 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1367
https://hbdansk.systime.dk/?id=p171
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• Små skriftlige øvelser  

• Større skriftlig opgave  
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Titel 4 
 

Digtanalyse  

Indhold (6 moduler) 

Primærtekst:  

• ’Foråret kommer til cafeen’. Rudolf Broby-Johansen, 1922 

• ’Nat i Berlin 1921, Tom Kristensen 1927 

• Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt”, digt, 1960 

• ’Isbjørn’ – Pede B 

• ’Black Power’ – Per Vers 

• ’Hverdagens helt’ – Munde Carlo 

 

Sekundærtekst:  

 

• Læreroplæg om ekspressionisme og mellemkrigstiden 

• Ekspressionisme: https://litteraturensgenveje.systime.dk/?id=259 

• ’Historien om Danmark – Det svære demokrati’, afsnit 9, 2017, DR. 

• Semantiske felter: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179#c519 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Undervisningen er tilrettelagt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal:  
1. Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende   
2. Kunne demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt 

kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi 
3. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæs-

ning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  
4. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  
5. Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-
hvervsrelaterede sammenhænge  

 

Kernestof: 
1. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
2. Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 
3. Oversatte og nordiske tekster 
4. Danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år, med særlig forplig-

telse på tekster efter det moderne gennembrud  
5. Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder 

 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtligt: 

• Klasseundervisning og dialog i klassen 

• Læreroplæg 

• Virtuelle arbejdsformer 

• Gruppearbejde 

https://litteraturensgenveje.systime.dk/?id=259
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• Pararbejde 

• Elevpræsentation ved tavle eller i Powerpoint 

 

Skriftligt: 

• Produktion og fremførsel af egen folkevise 

• Analyse af eventyr 

 

Retur til forside 
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Titel 5 
 

Fokusområde: Processkrivning, essay og dansk kultur 

Indhold (8 moduler) 

Tematisk forløb med fokus på processkrivning, essay og dansk kultur. Vi arbejder med 

essayet som form og med en række forskellige skildringer af dansk kultur, der dels skal 

træne elevernes skrivefærdigheder. Dels få eleverne til at formulere og reflektere over, de-

res eget syn på og egen forståelse af dansk kultur i essayform. (10 moduler) 

 

Primærtekst: 

’Det kunne blive en verden uden os’, Adda Djørup, 2014 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-ebola-det-kunne-blive-en-

verden-uden-os 

 

Sekundærtekst:  

• Læreroplæg om skriveprocessen og essay samt køn og identitet 

• Studieporten.dk: Videovejledning i at skrive essay: 

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

• Elev-udvalgte tekster 

 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Undervisningen er tilrettelagt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal:  
1. Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, per-

sonligt, nuanceret og argumenterende  
2. Kunne demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne 

anvende grammatisk og stilistisk terminologi 
3. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, re-

ferat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  
4. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskel-

lige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

5. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse af ikke-fiktive tekster og 
vurdere disse som led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt  

6. Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede 
sammenhænge  

7. Kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 

8. Kunne orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt fo-
kuseret kunne udvælge og dokumentere 

 

Kernestof: 
1. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
2. Trykte og elektroniske tekster 
3. Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 
4. Journalistik, billeder og film  
5. Offentlig, politisk og kommerciel kommunikation 
6. Tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang  

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-ebola-det-kunne-blive-en-verden-uden-os
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/forfatter-om-ebola-det-kunne-blive-en-verden-uden-os
https://www.youtube.com/watch?v=mNYioueIBcU
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7. Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtligt: 

• Klasseundervisning og dialog i klassen 

• Læreroplæg 

• Virtuelle arbejdsformer 

• Gruppearbejde 

• Pararbejde 

• Individuelt arbejde 

• Præsentation ved tavle eller i Powerpoint 

• Elev-til-elev-præsentation 

• Lærer-til-elev-feedback 

 

Skriftligt: 

• Små skriftlige øvelser 

• Elev-til-elev-feedback / Word korrekturfunktion 

• Noter 

• Div. tekst-udkast 

• Plancher 

• Hurtigskrivnings-øvelser 

• Brainstorm 

• Mindmap 

• Disposition  

Retur til forside 
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Titel 6 
 

Filmanalyse 
 

Indhold Primærtekst: 

Janus Metz, ’Armadillo’, 2010 (tv-versionen) 

Martin de Thurah, ’Ung mand falder’, 2007 (novellefilm) 

 

 

Sekundærtekst: 

• Læreroplæg 

• Filmleksikon A-Z: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog 

• • Medieanalyse af spillefim: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=234 

• Medieanalyse af dokumentarfilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=228 

• Autenticitetsmarkører, dokumentarfilm og mockumentary: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224#c744 

•   

Særlige  

fokuspunkter 

Undervisningen er tilrettelagt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal:  
1. Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftlig hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt,  
nuanceret og argumenterende  

2. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder op-
læsning, referat,  
redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  

3. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse af ikke-fiktive 
tekster og vurdere  
disse som led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skrift-
ligt  

4. Kunne orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte som web-
baserede, samt fokuseret  
kunne udvælge og dokumentere 

 

Kernestof 
1. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
2. Trykte og elektroniske tekster 
3. Journalistik, billeder og film  

4. Offentlig, politisk og kommerciel kommunikation 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Mundtligt: 

• Klasseundervisning og dialog i klassen 

• Læreroplæg 

• Virtuelle arbejdsformer 

• Gruppearbejde 

• Pararbejde 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=234
https://hbdansk.systime.dk/?id=228
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224#c744
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• Individuelt arbejde 

• Elev-præsentation ved tavle eller i Powerpoint 

• Elev-til-elev-præsentation 

 

Skriftligt: 

• Små skriftlige øvelser 

• Større skriftlige afleveringer 

• Elev-til-elev-feedback / Word korrekturfunktion 

• Noter 

• Referat 

Retur til forside 
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Titel 7 
 

Intern terminsprøve 
 

Indhold Primærtekst: 

• Vita Andersen, ’Hun ser godt ud’, 1977  

• Jens Smærup Sørensen, ’Brev (1)’, fra novellesamlingen ’Breve’, 1992 

• Peter Seeberg, ’Hullet’, fra novellesamlingen ’Eftersøgningen og andre noveller’, 

1962 

• Pia Tafdrup, ’Min stemme’, fra digtsamlingen ’Lyden af skyer’, 2020 

• Holger Karberg, ’Sabbat’, kortfilm, 2019 

• Jakob Skyggebjerg, ’Pengene er narkoen, forbruget er pusheren’, kronik fra Politi-

ken, 29. november 2019 

 

 

Sekundærtekst: 

Ingen 

Særlige  

fokuspunkter 

Undervisningen er tilrettelagt så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  

 

Faglige mål 

Eleverne skal:  
1. Kunne udtrykke sig skriftlig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nu-

anceret og argumenterende  

2. Selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse af fiktive og ikke-
fiktive tekster og vurdere disse som led i en kommunikationssituation, såvel 
mundtligt som skriftligt  

3. Kunne orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt 
fokuseret kunne udvælge og dokumentere 

 

Kernestof 
4. Skriftlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation  
5. Trykte og elektroniske tekster 
6. Journalistik, billeder og film  

7. Offentlig, politisk og kommerciel kommunikation 
 

 


