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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin Skoleår 2019-2022  

Institution Niels Brock Handelsgymnasium – Innovationsgymnasiet  

Uddannelse 3-årig HHX (E-business & Digitalisering)  

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Klaus Linow (1g + 3g november – maj)  
Liv Freia Jacobsen Dam (2g – 3g august – november) 

Hold 3v - f19edvsh  

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 
Titel 1 Grundforløb: Identitet og selviscenesættelse (1. år) + værklæsning 1 

Titel 2 Tendenser i samtiden (1. år) 

Titel 3 Sprog og kommunikation (1. år) 

Titel 4 Litteraturhistorie (2. år) + værklæsning 2 

Titel 5 Fra 1. til 2. verdenskrig: Mellemkrigstiden (2. år) 

Titel 6 Ungdom (2. år) + værklæsning 3 

Titel 7 Mediehistorie og -analyse (3. år) + værklæsning 4 

Titel 8 Køn seksualitet og etnicitet (3. år) + værklæsning 5 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 
 

Grundforløb: Identiet og selviscenesættelse (Klaus) 
(skriftlighedsforløb)  
 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

Identitet, selviscenesættelse, selvværd/selvtillid, Facework, backstage, frontstage, An-
thony Giddens, refleksivitet, adskillelse af tid og rum, sociale systemers udlejring, natio-
nalitetsforsta ̊elser, fakta- og fiktionsgenrer, taksonomiske niveauer, objektivitet/subjek-
tivitet. 
 

Faglige 
mål 

 
- udtrykke sig hensigtmæssigt, formelt korrekt, personligt nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt   
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt 

og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vur-
dere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Kernestof  

Svend Åge Madsen: ”Kærlighed ved sidste blik” (2013), Ud&Se 
Zlatan Ibrahimovic for MadeBySweden: ”Epilogue” (2016) 
Hassan Preisler: Brun mands byrde (2013) uddrag.  
Emma Bønnelykke: ”Bliver min instagramaccount min eneste identitet (Jyllandsposten 
2017 
 
”De perfekte piger”, afsnit 3/6 (2018), værk 
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof: 
Eksistentialisme i Dansk (systime): ”Anthony Giddens” + kapitlet: •	”Modernitet”  
Eksistentialisme i Dansk (systime): ”Erving Goffman og Joshua Meyrowitz: Livet er en 
scene” + kapitlerne:  

• Scene/Frontstage 
• Bagscenen/Backstage 
• Ansigtsarbejdet/Facework og rolledistancen  

 
Ha ̊ndbog til dansk (systime): ”Fakta- og fiktionsgenren”  
Håndbog til dansk (systime): ”Personkarakteristik” 
 
MetodeNU (systime): ”Argumentationsanalyse” 
 
Hans Hauge: ”Tænkepauser: Danmark” (2013), s. 6+7, 34 + 35 
 
SAMLET OMFANG: 9 moduler à 100 minutter / ca. 60 normalsider 
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Arbejds-
former 

Blanding af monologisk og dialogisk klasserum: forelæsninger, plenumdiskussioner, 
gruppearbejde, CL-øvelser, skriftlige afleveringer, sma ̊ skriveøvelser med fokus pa ̊ især 
formidling og skriftlighed. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 2 
 

Tendenser i samtiden (Klaus) 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Litterær analyse, dobbeltkontrakten, fiktion, fakta, autofiktion, genredefinition, for-
tællerforhold, tid og miljø, fremstillingsformer, komposition, tema og motiv, takso-
nomiske niveauer, mundtlig formidling,  
 

Faglige mål  
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-

stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 

herunder samspil med internationale strømninger 
 

Kernestof  
Naja Marie Aidt: ”Kvinden i baren”, novelle (2006)  
Knud Romer: ”Den der blinker er bange for døden”, romanuddrag (2006)  
Charlotte Weitze: ”Mørke cyklister”, novelle (2006) 
Bjørn Rasmussen: ”Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet”, ro-
manuddrag (2011) 
Lone Hørslev: ”Dagene er data”, digt (2018) 
Yahya Hassan: ”Krydspres”, ”Demokratur” og ”Stærk som en kvinde”, digte fra 
Yahya Hassan 2 (2019) 
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Supplerende stof: 
Litteraturhistorien (systime): ”Om begrebet litteraturhistorie”  
Håndbog til dansk (systime): ”Litterære genrer” (ned til Eventyr)  
Håndbog til dansk (systime): ”Fortæller” 
Håndbog til dansk (systime): ”Tid og miljø”  
Håndbog til dansk (systime): ”Fremstillingsformer”  
Håndbog til dansk (systime): ”Komposition” 
Håndbog til dansk (systime): ”Litterær analyse af digte”  
Håndbog til dansk (systime): ”Tema og perspektivering”  
 
Poul Behrendt: ”Dobbeltkontrakten”, s. 19-20  
 
SAMLET OMFANG: 10 moduler à 100 minutter / ca. 60 normalsider 
 

Arbejdsfor-
mer 

Blanding af monologisk og dialogisk klasserum: forelæsninger, plenumdiskussioner, 
elevfremlæggelser, gruppearbejde, CL-øvelser,  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 3 
 

Sprog & kommunikation (Klaus) 
(coronanedlukningsmoduler) 
 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Sproglige billeder og figurer, appelformer, retorisk pentagram, retoriske dyder, Toul-
mins simple og udvidede argumentationsmodel, Laclau & Mouffes diskursanalyse: 
nodalpunkt, betegner, flydende betegner, ækvivalens- og differenskæder, hegemonisk, 
antagonistisk diskurs,  
 

Faglige mål  
- udtrykke sig hensigtmæssigt, formelt korrekt, personligt nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt   
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-

stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
 

Kernestof  
Jørgen Leth: ”At bruge tiden” (2010),  
H.M. Dronningen: ”Corona-talen 2020” (2020) 
Mette Frederiksen: ”Lockdown” (Facebook-post: 13. marts 2020) 
Christian Braad Thomsen: ”Neger er da en hædersbetegnelsen” (2016)  
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof: 
Håndbog til dansk (systime): ”Sproglige billeder” 
Håndbog til dansk (systime): ”Sproglige figurer” 
Håndbog til dansk (systime): ”Retorik” 
Håndbog til dansk (systime): ”Argumentation” 
Håndbog til dansk (systime): ”Diskursanalyse” 
Diskursanalyse i dansk (systime): ”Ord, der skaber, hvad de nævner” 
 
SAMLET OMFANG: 15 moduler à 100 minutter / ca. 45 normalsider 
 

Arbejdsfor-
mer 

Blanding af monologisk og dialogisk klasserum: forelæsninger, plenumdiskussioner, 
gruppearbejde, CL-øvelser, skriftlige afleveringer, små skriveøvelser med fokus på 
især formidling og skriftlighed. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 4 
 

Litteraturhistorie (Liv Freia) 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

I dette forløb har vi arbejdet med litteraturhistorien. Det overordnede fokus har været 
få viden om de litteraturhistoriske perioder og deres forbindelse til nutiden med særligt 
blik på strømninger, genrer og stil.  
 
Undervejs har vi analyseret og fortolket en række fiktive tekster med særligt fokus på 
de værdier og den kulturhistoriske kontekst, de repræsenterer, og hvordan teksterne 
kan forstås og aktualiseres set med nutidens øjne. Vi har løbende øvet anvendelse af 
danskfaglige analysetermer.  
 
Væsentlige fokuspunkter/begreber 
Barokken:  
Enevælde, iscenesættelse, det poetiske gennembrud (digte er den foretrukne genre) den 
typiske stilistik (herunder det kunstige/kunstfærdige), vanitas og memento mori. 
 
Oplysningstiden: 
Ny borgerlig offentlighed, oplysningsprojektet, sapere aude, rationalisme, genre og stil, 
herunder især komedierne (karakterkomedier, deres opbygning og formål i oplysnings-
tiden) og essays og epistler.  
 
Romantikken:  
Fra enevælde til demokrati, idealisme, herunder Platons dualistiske verdensbillede (fæ-
nomenernes/den materielle verden og idéernes verden), dualisme, nyplatonisme, uni-
versalromantik, panteisme, ophøjelsen af kunstneren/geniet, grundtvigianisme, natio-
nalromantik, biedermeier og poetisk realisme, romantisme og dobbeltgængermotiver 
(Freuds personlighedsmodel). 
 
Det moderne gennembrud: 
Det moderne gennembruds samfund: parlamentarisme, industrialisering, urbanisering 
og sociale vilkår. Brandes, at sætte problemer under debat, kritisk realisme, de tre K’er: 
køn, kirke og klasse. Naturalisme, realisme og impressionisme,  
Et særligt fokuspunkt har været kvinders kamp for ligestilling, hvilket i en perspektive-
ring også har bredt sig til kønsdebatten generelt i dag. Her har feminisme som begreb 
og indblik i de fire bølger været i fokus. 
 

Faglige 
mål 

 
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 
- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres forbin-
delse til nutiden  

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 
med dokumentation 
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Kernestof Middelalder: 

Ebbe Skammelsøn, fra litteraturportalen.dk 
 
Barokken (1650-1720) 
Kingo, Thomas: ”Ked af Verden, kær i himlen” (uddrag), 1681 fra Litteraturhistorien på 
langs og tværs 
 
Oplysningstiden (1720-1800) 
Holberg, Ludvig: Epistel nr. 390, 1749 fra Litteraturhistorien på langs og tværs 
Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus, 1723 Værk 
 
Romantikken (1800-1870) (herunder Romantismen) 
Staffeldt, Schack: ”Indvielsen” (1804) 
Oehlenschläger, Adam: ”Morgen-Vandring” (1805) 
Andersen, H.C.: Klokken (1845) 
Andersen, H.C.: ”I Danmark er jeg født” (1850) 
N.F.S. Grundtvig: ”Danmarks Trøst” (1820) 
Andersen, H.C.: Skyggen (1847) 
Blicher, St. St: Uddrag af Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824) 
 
Det moderne gennembrud (1870-1890) 
Skram, Amalie: Karens Jul (1885) 
Pontoppidan, Henrik: ”Naadsensbrød” (1887) 
Bang, Herman: ”Den sidste aften” (1880) 
Benedictsson, Victoria: ”Ud af Mørket” (1888) 
 
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof 
Kjær-Hansen, Barbara et.al.: Litteraturhistorien på langs og tværs (Ibog), Systime 2021:  

- ”Om begrebet litteraturhistorie 
- Kap. 3: ”1650-1720: Barokken” 
- Kap. 4: ”1720-1800: Oplysningstiden” 
- Kap. 5: ”1800-1870: Romantikken” 
- Kap. 6: 1870-1890: ”Det moderne gennembrud” 

 
Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd: Litteraturens Veje (Ibog), Systime 2021: 

- Kap. 8 ”Det moderne gennembrud” afsnittet ”Billeder fra den danske provins: 
Herman Bang”, ”Kvinderne og det moderne gennembrud” og ”Sædelighedsfej-
den” 

 
Paludan, Conni og Jacobsen, Jørn: De moderne gennembrud  

- ”Del 1: Perioden 1870-1914, et overblik” s. 6-15 (2011) 
 
Brøndum, Peter og Hansen, Thor Manke: Luk samfundet op! Ibog (Forlaget Columbus 
2021) 

- ”Feminisme – en politisk strømning for at fremme ligestilling mellem kvinder 
og mænd” 
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Youtube-videoer: 

- Perry, Katy: ”California Gurls” (musikvideo 2010) 
- Platons Hulelignelse 
- Eric, Caspar: ”Digt til Bibliotekshaven” (2020) 
- Isam B: ”I Danmark er jeg født” (musikvideo 2012) 

 
Artikler: 

- Øhrstrøm, Daniel: ”Erasmus Montanus er vores nationalfortælling om, hvor-
dan debatten kører af sporet” (Kristeligt-Dagblad 2017) 

- Kennebo, Peter: ”Erasmus Montanus – Undervisningsmateriale” (uddraget 
”Handling og temaer”) fra Aarhus teater, 2018/2019, Aarhus Katedralskole 

- Yasar, Feliz: ”Det ville være dejligt at slippe for at skulle agere fromhedsskue-
spilleringer, når vi er på tinderdates” (Information 2018) 

- Bøge, Julie og Enevoldsen, Marie: ”Anahita har været i seng med over 100 
mænd: ”Den offentlige ydmygelse har ramt mig mest” (Alt for damerne 2018) 

 
Dokumentarfilm: 

- 1800-tallet på vrangen: Guld, hor og romantik, 1800-1814 (DR2 S1, E1 2007) 
- 1800-tallet på vrangen: (1864-1880) (DR2, S1, E6 2007)  

 
Spillefilm:  

- En kongelig affære (ins. Nikolaj Arcel 2012) 
 
SAMLET OMFANG: 26 moduler à 100 minutter / ca. 270 normalsider 
 

Arbejds-
former 

Læreroplæg, klassedialog, gruppearbejde og individuelt arbejde, CL øvelser, fremlæg-
gelser (individuelt, i par og grupper) og quizzes. Kreative øvelser (memes, sketches, 
film, skriveøvelser i form af digte og sladderjournalistik (remediering). Gåture og re-
fleksionsøvelser.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 5 
 

Fra 1. til 2. verdenskrig: Mellemkrigstiden (Liv Freia) 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

 
I dette forløb er vi som optakt til DHO’en arbejdet med mellemkrigstiden inkl. de to 
verdenskrige. Et fokuspunkt har været at undersøge og opnå kendskab til modernisti-
ske kulturhistoriske strømninger som futurisme, ekspressionisme, dadaisme og 
surrealisme. Vi har undersøgt, hvordan disse strømninger kommer kunstnerisk til ud-
tryk i især litteratur og malerier, overfladisk i arkitektur og andre kulturelle repræsenta-
tioner. Disse er løbende sat op imod realisme som bindeled til det moderne gen-
nembrud. Et fokuspunkt her har været at få og ikke mindst anvende viden om tekno-
logisk udvikling og historiske begivenheder som de to verdenskrige, krakket på Wall 
Street mm. som forståelsesramme for kulturelle strømninger, herunder kulturradika-
lismen, som den kom til udtryk i Danmark, i analysen og fortolkningen af skønlitte-
rære tekster – både hvad angår form og indhold.  
  
Som optakt til DHO’en har vi også arbejdet med danskfagets metoder. 
 

Faglige 
mål 

 
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 
- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres forbin-
delse til nutiden  

- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Kernestof  
Remarque, Erich Maria: Intet nyt fra Vestfronten (uddrag, 1929) 
Broby Johansen, Rudolf: ”Bordelpige dræber ufødt” (1922) 
Sønderby, Knud: ”Midt i en jazztid” (uddrag 1931) 
Nielsen, Morten: ”Jeg ser nu i nat” (1945) 
Jensen, Johannes V.: ”Paa Memphis Station” (1906) 
Kristensen, Tom: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) 
 
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof 
Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd: Litteraturens Veje (Ibog), Systime 2021: 

- Afsnittet ”At læse litteratur” (herunder Tepotten og de forskellige meto-
der/læsninger) 

- Kap. 11: ”1900-1909: Det store sammenbrud” 
 

Bøndergaard, Anne: Tekstanalyse (Ibog), Systime 2021: 
- Afsnittet ”Mellemkrigstidens litteratur” 



 
 

Side 10 af 17 

 
Kristensen, Sine et.al.: Litteraturens huse (Ibog), Systime 2021:  

- Afsnittet ”Fillippo Tommaso Marinetti: Futurismens Manifest (uddrag, 1909)” 
 
Sørensen, Mimi og Rangvid, Mads: Brug litteraturhistorien (Ibog), Systime, 2021: 

- Afsnittet ”Tom Kristensen: fantasi om en kunstnerisk revolution” 
 
Dokumentarfilm: 

- Historien om Danmark – Det svært demokrati (DR 1 S1, E9 2017) 
 
Artikler: 

- Funder, Tore Daa: ”Kulturradikalismen – dengang og nu” (faktalink.dk 2014) 
- Müller, Michael ”Forfatterens drillevise, der gik ind i verdenshistorien” (kriste-

ligt-dagblad.dk 2015) 
 
Youtube-video:  

- Katinka: ”Man binder os på mund og hånd” (youtube.com 2020) 
 
Kunstværker:  

- Nevinson, Christopher R. W.: La Miltrailleuse (maleri 1915)  
- Balla, Giacomo: ”Automobil i fart” (1915) 
- Dali, Salvatore: ”Drøm, der skyldes en bis flyven omkring et granatøble, et se-

kund før opvågnen” (1944) 
- Freddie, Wilhelm: ”Sexparalysappeal” (1936) 
- Giersing, Harald: ”Fodboldspillere. Sofus header” (1917) 
- Duchamp, Marcel: ”Fontæne” (1917) 

 
SAMLET OMFANG: 9 moduler à 100 minutter / ca. 75 normalsider 
 

Arbejds-
former 

Coronamoduler (både synkron og asynkron uv). Læreroplæg, klassedialog, gruppear-
bejde og individuelt arbejde, CL øvelser, quiz. Kreative skriveøvelser i form af digte. 
Walk´n´talk og refleksionsøvelser.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 6 
 

Ungdom (Liv Freia) 
(Coronanedlukningsmoduler) 
 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

Pga. Corona og hjemsendelse havde vi brug for et forløb, der tog afsæt i noget, ele-
verne var motiveret for, samtidigt med at vi skulle afvikle et værk. Eleverne fik lov til at 
vælge mellem nogle værker, og valget faldt på Homo Sapienne.  
 
Vi har analyseret romanen med fokus på fremstillingsformer, fortæller, stil, sprog, 
miljø og personkarakteristik. Vi har perspektiveret til typisk Grønlandsk litteratur 
(overfladisk) og ungdomskultur med særligt fokus på identitetsdannelse, køn, 
seksualitet og skam, samt hvordan sociale medier og populærkultur bruges i 
teksterne. Vi har arbejdet med to afsnit af SKAM, som også er blevet sammenlignet 
med Homo Sapienne med særligt fokus på synsvinkel, tema og sprog. I arbejdet med 
SKAM har vi også undersøgt de filmtekniske virkemidler med særligt fokus på 
fakta- og fiktionskoder samt autenticitetsmarkører (herunder medialisering som 
begreb ved brugen af SOME-profiler).  
 

Faglige 
mål 

 
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende 

grammatisk terminologi  
- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundt-

lige som skriftlige sammenhænge 
- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 
med dokumentation 

 
Kernestof  

- Korneliussen, Niviaq: Homo Sapienne (2014), Milik Værk 
- SKAM S3, E3 og 4 (2016) NRK 

 
Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof 
Larsen, Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier (Ibog), Systime 2021 

- kap. 3.4: ”Fremstillingsformer”  
- kap. 2: ”Fakta og fiktion” 
- Filmiske virkemidler og analyse: https://hbdansk.systime.dk/?id=220  

 
Dagmar: ”Nuuk Noir og nybrud i Grønland” (Ereolen.dk, 2020) 
SOME-profiler hos personer i SKAM (skam.p3.no)  
 
SAMLET OMFANG: 9 moduler à 100 minutter / ca. 245 normalsider 
 

Arbejds-
former 

Læreroplæg, gruppearbejde, fremlæggelser, pararbejde og klassedialog/diskussioner.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 7 
 

Mediehistorie og -analyse (Liv Freia) 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

Mediehistorie fra envejs til flervejskommunikation. Medieanalyse med udgangspunkt i 
dokumentarfilm, avisjournalistik, netjournalistik og trykte og levende reklamer, samt 
det nye mediebillede med SOME og influencere. Vi har haft særligt fokus på kritisk 
sans, ekkokamre og manipulation, især ift. reklamer. 
 
Dokumentarfilm: Analyse af film, filmiske virkemidler, Fakta- og fiktionskoder, auten-
ticitetsmarkører i dokumentarfilm, dokumentaren som genre, herunder den dybdebo-
rende dokumentar, den observerende dokumentar, den deltagende dokumentar, den 
refleksive dokumentar, den poetiske dokumentar og den dramatiserede dokumentar 
med særligt fokus på den observerende dokumentar.  
 
Mediehistorie: Monopol, afsender- og modtagerorienteret nyhedsformidling, fireblads-
systemet og de etablerede medier.  
 
Nyhedsjournalistik: Avistyper (nicheavis, tabloid, regional- og lokalavis, netavis, gratis-
avis), stofområder (nyhedsstof indland/udland, kulturstof, meningsstof, service- og 
livsstilsstof, petitstof), samfundsområderne (Habemas’ offentlighedsmodel), de fem ny-
hedskriterier, ydre komposition, billedlayout (informationsgrafik, pressefotos), kilder, 
vinkling, avisens genrer, nyhedstrekanten, det journalistiske sprog, fake news og sociale 
medier.  
 
Reklameanalyse af trykte reklamer, spillereklamer og influencer marketing: Billedana-
lyse, reklameanalyse, AIDA, det retoriske pentagram, Maslows behovspyramide, rekla-
metyper, Gallups kompasmodel, særligt fokus på målrettet og effektiv kommunikation, 
overtalelsesstrategier, mikroberømte influencere og herunder autenticitet.  
 

Faglige 
mål 

 
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 

tilhørende etiske problemstillinger 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 
med dokumentation 
 

Kernestof  
Film: 

- Armadillo (Pedersen, Janus Metz 2010 Værk) 
 
Artikler: 

- ”Den gode dokumentarfilm er manipuleret”: (Information 02.11.11) 
- ”Armadillo er manipuleret”: (EB 03.07.10) 
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- ”Dræbt af fodboldfans: Hvorfor skulle Eylyl dø?” (Ekstra Bladet 19.05.09) 
- ”Spritkørsel endte med lille piges død” (Politiken 19.05.09) 
- ”Og månen blev som blod” (Berlingske Tidende 11.09.01) 
- ”Falske nyheder: Her er tre slags fup” (Kristeligt Dagblad 01.04.17) 

 
Hjemmesider: 

- EB’s hjemmeside (frontpage)) 26.08.21 
- Jyllands-postens hjemmeside (frontpage) 26.08.21 

 
Reklamer:  

- ”This is me” med Caroline Wozniacki (JBS 2012) 
- ”The Perfect Body”, (Victoria’s Secret 2014) 
- ”Der er mange sandheder derude” (Arla 2018) 
- ”The Indoor Generation” (VELUX 2018) 
- ”Do it for Denmark” (Spies rejser 2014) 
- ”Plastik er fantastisk” med Linse Kessler (Dansk retursystem 2019) 
- ”El-Vital dream length” (L’oreal El-Vital 2018) 
- ”Volvo XC70 feat. Zlatan – made by Sweden” med Zlatan (Volvo 2014) 
- ”Maybe its time to quit meat” (Simply Feast 2018) 

 
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof 
Larsen, Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier (Ibog), Systime 2021 

- Kap. 5.1: Avisjournalistik  
- Kap. 5.2: Dokumentarfilm og mockumentary (ned til ”Mockumentary”) 
- Kap. 5.5: Billeder 
- Kap. 5.6: Reklamer 
- Oversigt til film (filmiske virkemidler) 
- Oversigt til billeder 

 
Poulsen, Henrik: Grundbog til dansk (Ibog) 

- Kap. 4.1: Mediehistorie: Fra kulturens medier til mediekulturen 
- Kap. 4.2.1: Avisens historie 

 
Petersen, Jan Aasbjerg og Larsen, Johanne Katrine: Dig &digital dannelse i dansk (Ibog) 

- Influencer marketing 
 
Generelle reklameregler (slsk.dk opd. 03.05.21) 
 
De 5 overtalelsesstrategier 
 
Fuckr med dn hjerne: Den perfekte reklame S2:E8 (DR3 23.04.14) 
 
Ekstra Bladet uden for citat (Mikala Krog 2014) 
”TEST kan du spotte falske nyheder på Facebook?” (dr.dk 30.11.21) 
 
Detektor: Løgnefabrikken om Fake News (Litteraturportalen.dk) 
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SAMLET OMFANG: 15 moduler à 100 minutter / ca. 225 normalsider 
Arbejds-
former 

Blanding af monologisk og dialogisk klasserum: forelæsninger, plenumdiskussioner, 
gruppearbejde, CL-øvelser, skriftlige afleveringer, sma ̊ skriveøvelser med fokus pa ̊ især 
formidling og skriftlighed. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 8 
 

Køn, seksualitet og etnicitet (Klaus) 

 Forløbets 
indhold 
og fokus 

Vi har arbejdet intensivt med moderne diskursteorier i forhold til køn, seksualitet og 
etnicitet, som den kommer til udtryk i national, europæisk og international kunst, poli-
tik, debat og filosofi – og som den har taget sig ud fra 2. verdenskrig og frem til i dag: 
 
Seksualitetsteori: Hetero-, homo-, bi-, pan- og aseksualitet, mm.; Kønsteori: binær og 
non-binære køn, interkønnethed, transkønnethed, genderfluid, kønsperfor-
mance/kønsperformativitet, socialkonstruktionisme/socialkonstruktivisme; Etnicitet 
& identitet: hud, stolthed, skam; Semiotik: objekt + repræsentamen + interpretanten, 
Charles Sander Peirce’s Tredelte Tegntyper: Symbol, Indeks, Ikon; Eksistentialisme: 
krise, valg og ikke-valg, Jean-Paul Sarte: Mauvaise Foi/Dårlig Tro; Psykoanalyse: 
Freuds personlighedsmodel, Superego, Ego, Id, udspaltning, doppelgängermotiv, det 
ubevidste/bevidste; Feministisk læsning: Simone de Beauvoir, agens/objektivisering, 
internalisering af diskurser, kønsskildringer; Postkolonial læsning: Edward Said: ori-
entalistisk diskurs/orientalisme: vestlig fantasi, objektivisering, stereotypisering, hierar-
kisering, umyndiggørelse, fetishering; Dekonstruktion: meningsstruktur og kollaps 
ved udpegning af strukturens ”mangel”; Pierre Bourdieu: kapitalformerne: symbolsk, 
kulturel, økonomisk og social kapital. Fortællerforhold: synlig/skjult fortæller, syns-
vinkler, fortællertyper, upålidelige/pålidelige fortællere. 
 

Faglige 
mål 

 
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion 
- analysere og fortolke fiktive tekster 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i til-

hørende etiske problemstillinger 
- demonstrere kendskab til litteraturhistoriske centrale litteraturhistoriske perio-

der og der forbindelse til nutiden 
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 

herunder samspil med internationale strømninger 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Kernestof  

Litteratur: 
Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne”, novelle (1953) 
Tove Ditlevsen: ”Der bor en ung pige i mig”, digt (1955) - ekstensivt behandlet* 
Karen Blixen: ”Skygger på græsset”, romanuddrag (1960) 
Klaus Rifbjerg: ”Skyernes skygger rammer mig”, novelle (1964)  
Vita Andersen: ”Hun ser godt ud”, digt (1977) 
Michael Strunge: ”NATMASKINEN”, digt (1981) – ekstensivt behandlet* 
Henrik Nordbrandt: ”Pak ikke din kuffert ud”, digt (1992) – ekstensivt behandlet* 
Yayha Hassan: ”BARNDOM”, digt (2013) 
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Lone Aburas: ”Det er et jeg der taler”, romanuddrag (2017) 
Christina Hagen: ”Sorte mænd.”, værkuddrag (2017) 
Christina Hagen: ”At sutte pik på en andens kæreste”, værkuddrag (2017) 
 
Malerier/plakater/fotografier – Ekstensivt behandlet* / Projektpræsentation**: 
C.W. Eckersberg: ”En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl”, maleri (1841)* 
Harald Slott-Møller: ”Adam og Eva”, maleri (1891)* 
Egon Schiele: ”Sitzender Männerakt (Selbstdarstellung)”, maleri (1910)* 
Aage Sikker Hansen: ”Tobakspigen”, plakat (1945)** 
Aage Sikker Hansen: ”Kaffepigen”, plakat (1955)** 
Robert Mapplethorpe: ”Arnold Schwarzenegger”, Sort/hvid fotografi (1976)* 
 
Film/anden media: 
Walt Disney: Arabiens Nat og Prins Ali fra ”Aladdin”, tegnefilm (1992) – Projektpræsenta-
tion** 
Anders Haahr Rasmussen: “Skal, skal ikke”, foredrag (2016) – ekstensivt behandlet*  
Camille Rainville: ”Be a lady they said”, lyrisk kortfilm (2019) – ekstensivt behandlet*  
Todrick Hall: “Nails, hair, hips, heels”, musikvideo (2019) – ekstensivt behandlet* 
Elias Sadaq: ”Den Unge Elias’ Lidelser”, digtperformance (2021) VÆRK 
 
Sagprosa: 
”Jeg vil ikke være mor. Jeg vil være far” (Information, 07.02.14) - ekstensivt behandlet* 
”Flygtninge fylder motorvejen” (Berlingske, 07.09.15) – Projektpræsentation** 
”Nej, ’drengepiger’ har selvfølgelig ikke brug for hormonbehandling, men det har 
transkønnede unge” (Information, 15.04.21) - ekstensivt behandlet* 
”Omskæring eller ej? Modstanden er mindre, når der kun spørges til jøder” (Kristeligt 
Dagblad, 07.10.21) 
”Det ligner scener fra en anden tid” (Berlingske: 26.02.22) – Projektpræsentation** 
 
 

*Ekstensivt behandlet: Eleverne har arbejdet med 3 forskellige essaymu-
ligheder til én aflevering, og vi har i den forbindelse læst og meget kort 
gennemgået teksterne med kommentarer, så eleverne var forberedte på at 
bruge minimum 3 af disse tekster i det valgte essay. 
 
**Projektpræsentation: Eleverne har arbejdet med projektarbejde, hvor 
disse tekster er blevet læst, analyseret, fortolket og præsenteret for klas-
sen efter endt arbejde. Eleverne kender derfor til dem, men har ikke alle 
haft hænderne i teksternes modaliteter.  

 
 

Anvendt 
materiale. 
 

Supplerende stof: 
Metoder & læsninger: 
Kunstens stemmer (systime): ”Tegnteori/semiotik/semiologi” 
Eksistentialisme i dansk (systime): ”Hvad er eksistentialisme” 
Dansk i tiden (systime): ”Psykoanalytisk læsning” 
Dansk i tiden (systime): ”Feministisk læsning” 
Dansk i tiden (systime): ”Postkolonial læsning” 
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Håndbog til dansk (systime): ”Fortællerforhold” 
 
Begreber & teori: 
Butler, Judith: ”Your behavior creates your gender” (YouTube, 06.05.11) 
Bøgild, Jacob; Iversen, Stefan & Skov Nielsen, Henrik: Introduktion i ”Dekonstruktion” 
(2004) 
Hudens Værk (systime): “Hudfarve. Race & slavegørelse”  
Psykologiens Veje (systime): ”Skam, skyld og stolthed” 
KulturNU (systime): ”Pierre Bourdieu - Kapitalformer” 
 
De fire typer af ondskab (uddrag af kap. 24 i Psykologiens veje, Ibog) (Liv Freia) 
 
SAMLET OMFANG: 21 moduler à 100 minutter / ca. 275 normalsider 
 

Arbejds-
former 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftlig analyse og formidling, semiotisk felt-
arbejde, refleksionsarbejde, CL-opgaver, gruppearbejde, plenumdiskussioner, 
 

 
 


