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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin juni 2022 

Institution Niels Brock - Innovationsgymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Sofia Amanda Mortensen, Marie-Louise Gerckens, Asbjørn Bentssøn 

Christensen 

Hold f19inh22sh 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Selviscenesættelse og identitet (inkl. Skriftlighedsforløb: essay) (1. år - Sofia Amanda) 

Forløb 2 
Noveller (1. år - Sofia Amanda) 

Forløb 3 Danmark (1. år - Asbjørn) (nødundervisning – udelades fra prøvegrundlaget) 

Forløb 4 Retorik (2. år - Sofia Amanda) 

Forløb 5 Litteraturhistorie 1 (værk 1) (opvarmning til skriftlighedsforløb: DHO/SO5) (2. år - 

Sofia Amanda) 

Forløb 6 Dokumentar (værk 2) (2. år - Sofia Amanda) 

Forløb 7 Kommerciel kommunikation (værk 3) (3. år – Marie-Louise) 

Forløb 8 Overgange (værk 4 & 5) (3. år – Marie-Louise) 

Forløb 9 Medier, sprog og magt (3. år – Marie-Louise) 

Forløb 10 Litteraturhistorie 2 (værk 6) (3. år – Marie-Louise) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Selviscenesættelse og identitet (1. år - Sofia Amanda)  

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Dette forløb har haft fokus på selviscenesættelse, som er en markant tendens i 

vores samtid – både i medierne og litteraturen. Eleverne har arbejdet med tekster 

indenfor forskellige genrer: roman (uddrag), novelle, dokumentarfilm, reklamefilm 

og debatindlæg. Eleverne er blevet introduceret til og har arbejdet med følgende 

teori: Goffmanns teori om stages, Meyrovitz teori om middle region og Giddens 

teori om det senmoderne samfund (adskillelse af tid og rum, aftraditionalisering, 

individualisering, øget refleksivitet, polarisering og udlejring af sociale relationer). 

I slutningen af forløbet har eleverne haft et skriftlighedsforløb, hvor de har trænet 

at skrive essay (eksamensgenre). 

 

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 tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 

og med dokumentation  

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

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 

og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 
perioder 

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 
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Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primær litteratur: 
- De perfekte piger 1:6 (2018, DR3, tv-dokumentar): 

https://www.dr.dk/tv/se/de-perfekte-piger/de-perfekte-piger-2/de-
perfekte-piger-1-6  

- Reklamefilm: Zlatan: https://www.youtube.com/watch?v=Q2YgFvm3pTg 
3F: https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=i0rCjM0aYvg
   

- Novelle: Kærlighed ved sidste blik af Svend Åge Madsen (2013)  
- Emma Bønnelyckes debatindlæg fra Jyllands-Posten: https://jyllands-

posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-
eneste-identitet/  

- Hassan Preisler: af Brun mands byrde (2013): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1252 

- Tv-dokumentar fra DR3 2019: Alt for kliken: 
https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-1-
6#!/00:00,autoplay=true 

-  

 

Sekundær litteratur:  
- Goffmanns teori om stages (front- og backstage): 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=226  
- Meyrovitz teori om middle region: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=235  
- Giddens teori om det senmoderne samfund (adskillelse af tid og rum, 

aftraditionalisering, individualisering, øget refleksivitet, polarisering 
og udlejring af sociale relationer): https://samfundsfag-
c.systime.dk/index.php?id=639 

- Appelformer: https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=138 
 

 

Omfang  Ca. 60 sider 

 

18 moduler à 100 minutter (30 timer) 

 

Fordybelsestid: i alt 14 timer fordelt på 
- 4 timer til anmeldelse af De perfekte piger 
- 2 timer til modsvar på debatindlæg 
- Essayudkast: 3 timer 
- Færdigt essay: 5 timer 

 

 

Arbejdsforme

r 

Gruppearbejde, øvelser, diskussion, pararbejde, skriftligt arbejde, genskrivning, 

peer 2 peer-feedback, klasseundervisning, projektarbejdsform, individuelt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-perfekte-piger/de-perfekte-piger-2/de-perfekte-piger-1-6
https://www.dr.dk/tv/se/de-perfekte-piger/de-perfekte-piger-2/de-perfekte-piger-1-6
https://www.youtube.com/watch?v=Q2YgFvm3pTg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=i0rCjM0aYvg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=i0rCjM0aYvg
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1252
https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-1-6#!/00:00,autoplay=true
https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-1-6#!/00:00,autoplay=true
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=226
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=235
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=639
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=639
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=138
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Forløb 2 

 

Noveller (1. år - Sofia Amanda) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har vi arbejdet med novellegenren. Eleverne har læst og arbejdet med 

ældre og nyere noveller, samt er i den forbindelse blevet introduceret til 

undergenrerne ’den klassiske novelle’ og ’den moderne novelle’. 

 

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 erhvervsrelaterede sammenhænge  

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

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

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 

og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 

perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. 
Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, 
Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, 
Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i en 

nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof: 

Primær litteratur: 
- Giovanni Boccacio: Genvej til paradis i Dekameron (ca. 1350): 

https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccacc
io-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53  

- Herman Bang: Den sidste balkjole (1887) (kanon): 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-
herman?resource=78157694-f236-4e9b-a841-b2c5c4d5b109  

- Anders Bodelsen: Drivhuset (1965): 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/9_efterkrigstiden/bodelse
n-anders?resource=f1e14aac-e6f9-4cf1-b31b-423f814c19a9  

https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccaccio-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccaccio-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-herman?resource=78157694-f236-4e9b-a841-b2c5c4d5b109
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-herman?resource=78157694-f236-4e9b-a841-b2c5c4d5b109
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/9_efterkrigstiden/bodelsen-anders?resource=f1e14aac-e6f9-4cf1-b31b-423f814c19a9
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/9_efterkrigstiden/bodelsen-anders?resource=f1e14aac-e6f9-4cf1-b31b-423f814c19a9


 

 

Side 5 af 21 

- Helle Helle: Film i Rester (1996): 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/learningObject/5387b350-c012-
4ed6-84b4-bcb7aab249e9  

 

 

Sekundær litteratur: 
- Dansk på ny af Nielsen m.fl. (2017) 

o Om den klassiske novelle: 
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c476  

o Om den moderne novelle: 
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c477  

o Om berettermodellen: 
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c479  
 

Omfang  Ca. 60 sider 

14 moduler à 100 minutter (23,3 timer) 

 

Fordybelsestid: i alt 9 timer fordelt på 
- 6 timer til paropgave om novelleanalyse af Boccacios Genvej til paradis og 

en anden novelle fra forløbet 
- 3 timer til forbedring af paropgave (fokus på redigeringsfasen, sproglige 

fokuspunkter fra essayet, skriveproces og samarbejde) 

 

Arbejdsforme

r 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, genskrivning, peer 2 

peer-feedback, feedback og fokuspunkter, individuelt arbejde, samarbejde. 

 

 

 

 

 

Forløb 3 

 

Danmark (1. år - Asbjørn) (nødundervisning – udelades fra prøvegrundlaget) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

I dette forløb har eleverne arbejdet tekster indenfor forskellige genrer, der skildrer 

Danmark og danskhed på forskellig vis. Eleverne har også arbejdet med 

nationalromantikken og herunder også med norske og svenske tekster. 

Faglige 

mål 

 

• 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  

• 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://litteraturportalen.gyldendal.dk/learningObject/5387b350-c012-4ed6-84b4-bcb7aab249e9
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/learningObject/5387b350-c012-4ed6-84b4-bcb7aab249e9
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c476
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c477
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=151&L=0#c479
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• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 

med dokumentation  

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

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 

professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 
og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, 
H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, 
Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, 
Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof: 

Primær litteratur: 
- Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1819) (kanon): 

https://alverdensdanske.ibog.gyldendal.dk/?id=147  
- H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (1850) (kanon): 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2093  
- N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst (1820) (kanon): 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/nfs-grundtvig-danmarks-troest-
1820/  

- Aksel Sandemose: Janteloven fra En flygtning krydser sit spor (1933): 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=177#c287  

- Bjørnstjerne Bjørnson (norsk nationalsang): Ja, vi elsker dette landet (1859) 
- Richard Dybeck (svensk nationalsang): Du gamla, Du fria (1844) 
- Kai Hoffmann: Den danske sang er en ung blond pige (1924): 

https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/den-
danske-sang-er-en-ung-blond-pige  

- Luvig Holberg: Epistel 119 (1748) (kanon): 
http://holbergsskrifter.dk/holberg-
public/view?docId=epistler%2FEpTom2_mod.page&toc.depth=1&brand=&
chunk.id=bd2chap119  

- Poul Henningsen: Danmark (film) (1935): 
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/danmark 

- Dorthe Nors: Tre slags (fra novellesamlingen Pære-perker-dansk, 2011) 
 

 

Sekundær litteratur: 
- Analysemodel til digte i Håndbog til dansk: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195  

https://alverdensdanske.ibog.gyldendal.dk/?id=147
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2093
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/nfs-grundtvig-danmarks-troest-1820/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/nfs-grundtvig-danmarks-troest-1820/
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=177#c287
https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/den-danske-sang-er-en-ung-blond-pige
https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/den-danske-sang-er-en-ung-blond-pige
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=epistler%2FEpTom2_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=bd2chap119
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=epistler%2FEpTom2_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=bd2chap119
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=epistler%2FEpTom2_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=bd2chap119
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/danmark
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195
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- Om nationalromantikken i Litteraturhistorien – på langs og på tværs: 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162  

- Om billedsprog i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188  

 

Supplerende materiale: 

- Leder: Sangen om den umættelige krænkelseskultur: 

https://www.berlingske.dk/ledere/sangen-om-den-umaettelige-

kraenkelseskultur  

- Susanne Sayers: Holberg og kærligheden til fædrelandet: 

https://pov.international/holberg-og-kaerligheden-til-faedrelandet/  

- Artikel: PH’s Danmarksfilm 1935: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/phs-danmarksfilm-1935/  

 
 

Omfang Ca. 130 sider 

14 moduler à 100 minutter (23,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 
- 4 timer til analyse og fortolkning af N.F.S. Grundtvigs Danmarks trøst (1820) 

 

Arbejdsfor

mer 

virtuelt arbejde, videointroduktion 

 

 

 

 

Forløb 4 

 

Retorik (2. år - Sofia Amanda) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har eleverne arbejdet med retorik. De analyseret taler og reklamer, 

samt selv produceret overbevisende kommunikation vha. af retoriske virkemidler. 

De har således arbejdet analytisk med bl.a. følgende: det retoriske pentagram, 

appelformerne, troper, stilfigurer, tekstens funktioner og talegenrerne. 

 

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 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://litthist.systime.dk/index.php?id=162
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188
https://www.berlingske.dk/ledere/sangen-om-den-umaettelige-kraenkelseskultur
https://www.berlingske.dk/ledere/sangen-om-den-umaettelige-kraenkelseskultur
https://pov.international/holberg-og-kaerligheden-til-faedrelandet/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/phs-danmarksfilm-1935/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/phs-danmarksfilm-1935/
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• 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.   

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 
og professionelle sammenhænge  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primær litteratur: 
- Ritt Bjerregaards tale i forbindelse med Copenhagen Pride Parade 2009 
- HKH Kronprinsesse Marys tale i forbindelse med Copenhagen Pride 

Show 2020: https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-
ved-copenhagen-pride-show-2020/ og 
https://www.kongehuset.dk/video-hkh-kronprinsessens-tale-ved-
copenhagen-pride-show-2020  

- Selvvalgt reklame som analysegenstand til retorisk analyse i grupper 
- Produktion af overbevisende kommunikation af Sundhedsstyrelsens 

coronarestriktioner til dem selv som målgruppe (funktion: 
movere/overbevise) 

- Produktion af tips til læsning på skærm til 1.g’ere (funktion: 
docere/formidle): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1309 

 

Sekundær litteratur: 
- Grundbog i retorik af Gade m.fl. 2019 

o Indledning: Retorik er en måde at se verden på:  
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=125  

o Kommunikationssituationen:  
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=127  

o (Det retoriske pentagram):  
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=136  

o Den udvidede kommunikationsmodel 
o Den interaktive kommunikationsmodel 
o Klassiske og moderne genrer:  
o https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p167  
o Tekstens funktion: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=168  
o Appelformerne: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=128  
o Stilfigurer og troper: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=142 

 
- Analysemodeller fra Håndbog til dansk:  

• Retorisk analyse af 
taler: https://hbdansk.systime.dk/?id=212   

• Medieanalyse af trykte reklamer:  
https://hbdansk.systime.dk/?id=229   

https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-ved-copenhagen-pride-show-2020/
https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-ved-copenhagen-pride-show-2020/
https://www.kongehuset.dk/video-hkh-kronprinsessens-tale-ved-copenhagen-pride-show-2020
https://www.kongehuset.dk/video-hkh-kronprinsessens-tale-ved-copenhagen-pride-show-2020
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1309
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=125
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=127
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=136
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p167
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=168
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=128
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=142
https://hbdansk.systime.dk/?id=212
https://hbdansk.systime.dk/?id=229


 

 

Side 9 af 21 

• Medieanalyse af 
reklamefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=230   

• Medieanalyse af personlige blogs:  
https://hbdansk.systime.dk/?id=276  

 

Omfang  Ca. 80 sider 

8 moduler à 100 minutter (13,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 

- 5 timer til en retorisk analyse af HKH Kronprinsesse Marys pridetale 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, fremlægge/pitche, give 

og modtage konstruktiv kritik (peer 2 peer-feedback), individuelt arbejde, 

formidlingsvideo 

 

 

 

 

Forløb 5 

 

Litteraturhistorie 1 (2. år - Sofia Amanda) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Dette litteraturhistorieforløb blev påbegyndt i 2g og genoptaget/færdiggjort i 3g. 

Litteraturhistorie 1 og 2 hører således sammen og udgør ét forløb. 

 

I 2g fungerede forløbet som forberedelse til DHO-opgaven, hvor eleverne skulle 

arbejde med tekster fra mellemkrigstiden. Eleverne har i denne første del af 

forløbet arbejdet med tekster fra følgende litteraturhistoriske perioder: 

Middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken (universalromantik og 

romantisme) og det moderne gennembrud. Eleverne har læst forskellige tekster i 

litteraturhistorisk perspektiv, samt lavet en værklæsning af ”Erasmus Montanus” af 

Ludvig Holberg. 

 

Faglige mål  

• 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  

• 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  

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

https://hbdansk.systime.dk/?id=230
https://hbdansk.systime.dk/?id=276
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• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  
 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 

og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 
perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 

Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, 
H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. 
Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. 
Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 
mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i en 

nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primær litteratur: 
- Folkevisen om Ebbe Skammelsen (kanon): 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2145  
- Giovanni Boccacio: Genvej til paradis i Dekameron (ca. 1350): 

https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccacc
io-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53  

- Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (1723) (kanon) – (VÆRK): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2112  

- Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1802) (kanon): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2095  

- H.C. Andersen: De røde sko (1845) (kanon): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2670  

- Steen Steensen Blicher: Præludium (1838) (kanon): 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/6_romantikken/blicher-
steen-steensen?resource=c5d40448-dead-42b2-aa8d-9294c268254e   

- P.C. Skovgaard: Bøgeskov i maj (1857): 
https://www.smk.dk/highlight/boegeskov-i-maj-motiv-fra-iselingen-
1857/   

- Erik Henningsen: Sat ud (1892): 
https://open.smk.dk/artwork/image/KMS1454?q=sat%20ud&page=0   

- Herman Bang: Branden (1884) bragt i Nationaltidende d. 4. oktober 1884 
(kanon):  

- https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-
herman?resource=5df136e1-3daa-4b90-8bb5-ac4daca9a0ba    

- Forskellige billeder af Christiansborg Slot 
- Henrik Pontoppidan: Ane-Mette (1887) (kanon): 

https://bl.systime.dk/?id=191  

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2145
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccaccio-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/2_middelalderen/boccaccio-giovanni?resource=5298e32d-7dbc-49f1-8727-c3ae03f37f53
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2112
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2095
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2670
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/6_romantikken/blicher-steen-steensen?resource=c5d40448-dead-42b2-aa8d-9294c268254e
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/6_romantikken/blicher-steen-steensen?resource=c5d40448-dead-42b2-aa8d-9294c268254e
https://www.smk.dk/highlight/boegeskov-i-maj-motiv-fra-iselingen-1857/
https://www.smk.dk/highlight/boegeskov-i-maj-motiv-fra-iselingen-1857/
https://open.smk.dk/artwork/image/KMS1454?q=sat%20ud&page=0
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-herman?resource=5df136e1-3daa-4b90-8bb5-ac4daca9a0ba
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forfattere/7_industrialismen/bang-herman?resource=5df136e1-3daa-4b90-8bb5-ac4daca9a0ba
https://bl.systime.dk/?id=191
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Sekundær litteratur: 
- Videointroduktion til folkevisen af Rather Homemade Production: 

https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0  
- Videointroduktion til middelalderen i Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs: https://litthist.systime.dk/?id=c987 
- Om det førmoderne i Litteraturens huse: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2680#c10180  
- Videointroduktion til renæssancen i Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs: https://litthist.systime.dk/index.php?id=238#c1093  
- Videointroduktion til oplysningstiden af Rather Homemade Production: 

https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw  
- Videointroduktion til oplysningstiden i Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs: https://litthist.systime.dk/?id=123  
- Analysemodel til drama:  
- https://litthist.systime.dk/index.php?id=206#c798  
- Videointroduktion til romantikken i Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs: https://litthist.systime.dk/index.php?id=124#c988  
- Teori om semantiske felter: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2438#c8980  
- Analysemodel til eventyr: https://hbdansk.systime.dk/?id=215  
- Videointroduktion til det moderne gennembrud i Litteraturhistorien – på 

langs og på tværs: https://litthist.systime.dk/index.php?id=125#c1002  
- Videointroduktion til det moderne gennembrud Rather Homemade 

Production: https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus  
- Analysemodel til nyheder og fortællende journalistik:  
- https://hbdansk.systime.dk/?id=217  
- Om impressionisme i Brug litteraturhistorien:  
- https://bl.systime.dk/index.php?id=186#c455  
- Om impressionisme i det moderne gennembrud af Silkeborg Gymnasium: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo   
- Analysemodel til billedanalyse: https://hbdansk.systime.dk/?id=231  

 

Omfang  Ca. 200 sider 

I 2g: 20 moduler à 100 minutter (33,3 timer) (mundede ud i et DHO-forløb om 

mellemkrigstiden, som også tæller som et skriftlighedsforløb) 

 

Fordybelsestid (i 2g): i alt 19 timer fordelt på 
- 2 timer til redigering af powerpoint efter fremlæggelse af Erasmus 

Montanus 
- 4 timer til analyse og fortolkning af Guldhornene og selvvalgt tekst fra 

forløbet (individuelt eller i par) 
- 3 timer til genskrivning af impressionistisk scene fra juleferien 
- 5 timer til virtuel terminsprøve  
- 5 timer til DHO om mellemkrigstid 

 

Arbejdsforme

r 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, fremlægge med PowerPoint, individuelt 

arbejde, ordbogsopslag, virtuelt arbejde, gruppearbejde. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
https://litthist.systime.dk/?id=c987
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2680#c10180
https://litthist.systime.dk/index.php?id=238#c1093
https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw
https://litthist.systime.dk/?id=123
https://litthist.systime.dk/index.php?id=206#c798
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124#c988
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2438#c8980
https://hbdansk.systime.dk/?id=215
https://litthist.systime.dk/index.php?id=125#c1002
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
https://hbdansk.systime.dk/?id=217
https://bl.systime.dk/index.php?id=186#c455
https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo
https://hbdansk.systime.dk/?id=231
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Forløb 6 

 

Dokumentar (2. år - Sofia Amanda) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

I dette forløb har eleverne arbejdet med dokumentaren ”Skjold og Isabell” som 

værk. 

 

Eleverne har arbejdet med følgende begreber og metoder: Dokumentarens 

forskellige genrer, autenticitetsmarkører (faktakoder), fiktionskoder, filmiske 

virkemidler, sproghandlinger og undertekst. 

 

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  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 
formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• 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 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  

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

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 

mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder. 
 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

 

Primær litteratur:  
- Skjold & Isabel af Emil Næsby Hansen (2018) – værk: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/skjold-isabel  

 

Sekundær litteratur: 
- Om filmen på Filmcentralen: 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/skjold-
isabel?sub=24697#chapter  

- Om filmiske virkemidler på Filmcentralen: 
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler  

- Om dokumentarfilm i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=224  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/skjold-isabel
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/skjold-isabel?sub=24697#chapter
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/skjold-isabel?sub=24697#chapter
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://hbdansk.systime.dk/?id=224
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- Om sproghandlinger i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c638  

- Om undertekst i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c656  

- Om personkarakteristik i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479  

- Analysemodel til dokumentarfilm i Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=228   

 

Omfang  Ca. 50 sider 

5 moduler à 100 minutter (8,3 timer) 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, fremlægge med PowerPoint, virtuelt arbejde, gruppearbejde. 

 

 

 

 

Forløb 7 

 

Kommerciel kommunikation (3. år – Marie-Louise) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har fokus indledningsvist været på kommerciel kommunikation, 

herunder reklamer, storytelling og content marketing. I forlængelse af dette 

arbejdede vi med kampagner, både kommercielle og ikke-kommercielle. 

Formålet har været at opnå viden og erfaring med forskellige analytiske og 

metodiske tilgange til kommerciel kommunikation og kampagner. 

Afslutningsvis har eleverne i grupper arbejdet med en selvvalgt kampagne 

som værklæsning. 

 

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 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 digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 

tilhørende etiske problemstillinger  

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

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 

og professionelle sammenhænge  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c638
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c656
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c479
https://hbdansk.systime.dk/?id=228
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• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 
mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- Red Bull som analytisk case (2014): https://www.redbull.com/dk-

da/fodselsdag-stratos  

- ”Vi er alle sammen fra Småland”, Ikea-katalog, s. 10 (2011) 

https://issuu.com/britneybane/docs/ikea2011_dk  

- The secret life of flowers, H&M-videoreklame (2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws  

- ”Erdem-designeren bag den nye Erdem & H&M kollektion”, interview i 

modebladet Elle (2017): https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-

interviewer-erdemdesigneren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion  

- ”Endelig afsløres H&M’s nye designsamarbejde”, interview med H&M i 

modebladet Costume (2017): https://costume.dk/mode/modenyheder/h-

ms-nye-designsamarbejde-erendelig-blevet-afsloeret  

- ”Meget mere med”, Sundhedsstyrelsen (2018) 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-

omalkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol  

 

VÆRKLÆSNING af selvvalgt kampagne bestående af min. 3 delprodukter 

(gruppeopgave) 

 

Sekundærtekster: 

- Håndbog til dansk (Systime): 

• ”Reklamer”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p227  

• ”Medieanalyse af trykte reklamer”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p229  

• ”Medieanalyse af reklamefilm”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p230  

• ”Ordenes betydninger - Denotation og konnotation”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c517  

• ”Argumentation”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  

- Grundbog til dansk (Systime): ”Denotation og konnotation”: 

https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p268  

- Kommunikation/IT A (Systime): ”Kampagner og 

kommunikationsplanlægning”: https://kommita.systime.dk/?id=185  

- Kommunikation/IT C (Systime): ”Moderne modtagere”: 

https://kommitc.systime.dk/?id=253  

- Morten Mikkelsen: ”Vi bruger forbrug til at vise andre, hvem vi er”: 

https://www.etik.dk/forbrug/jeg-kber-den-jeg-er  

https://www.redbull.com/dk-da/fodselsdag-stratos
https://www.redbull.com/dk-da/fodselsdag-stratos
https://issuu.com/britneybane/docs/ikea2011_dk
https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws
https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-interviewer-erdemdesigneren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion
https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-interviewer-erdemdesigneren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion
https://costume.dk/mode/modenyheder/h-ms-nye-designsamarbejde-erendelig-blevet-afsloeret
https://costume.dk/mode/modenyheder/h-ms-nye-designsamarbejde-erendelig-blevet-afsloeret
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-omalkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-omalkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol
https://hbdansk.systime.dk/?id=p227
https://hbdansk.systime.dk/?id=p229
https://hbdansk.systime.dk/?id=p230
https://hbdansk.systime.dk/?id=c517
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205
https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p268
https://kommita.systime.dk/?id=185
https://kommitc.systime.dk/?id=253
https://www.etik.dk/forbrug/jeg-kber-den-jeg-er
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- Patrick Renvoice: Is there a buy button inside the brain (Ted Talk om 

neuromarketing, YouTube, 2013): https://youtu.be/_rKceOe-Jr0  

- Kresten Schultz Jørgensen: Unbuzz af content marketing, YouTube-video 

(2017): https://www.youtube.com/watch?v=iLofAIoj77c  

- Nikolaj Mogensen: Unbuzz af content marketing, YouTube-video (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=RxYW3fsZvhQ  

- Henrik S. Kristensen: ”Storytelling for virksomheder” (2002): 

https://web.archive.org/web/20180603125150/http://iff.dk/publikationer

/magasinet-scenario/1999-2002/fo-42002-dream-building-story-

telling/fremtidsorientering-42002/storytelling-for-virksomheder  

- Andrew Stanton: The clues to a great story (TedTalk, YouTube 2012): 

https://www.ted.com/talks/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story  

Omfang Ca. 120 sider 

14 moduler à 100 minutter (23,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 6 moduler 

- Analyse, vurdering og diskussion af kronikken ”Gir du et knus” af Kristian 

Bøcker, Kristeligt dagblad, den 28. november 2011 

 

Arbejdsform

er 

Klasseundervisning, fremlægge med PowerPoint, gruppearbejde. 

 

 

 

 

Forløb 8 

 

Overgange (3. år – Marie-Louise) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har vi læst og arbejdet med tekster, der alle handler om overgange – 

fortrinsvis fra barn til voksen. Vi har arbejdet med forskellige genrer, som fx 

eventyr, novelle, roman og spillefilm. Derved har vi anvendt forskellige analytiske 

værktøjer (til litteratur og film), samt analyseret ud fra en særlig metodisk tilgang. 

Eleverne har således fået et indblik i og arbejdet med modeller og begreber fra 

den strukturalistiske og den psykoanalytiske metode. 

Eleverne har arbejdet med to værker – en roman og en spillefilm – der ligeledes 

kredser om overgangen fra barn til voksen. 

 

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  

• 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 erhvervsrelaterede sammenhænge  

https://youtu.be/_rKceOe-Jr0
https://www.youtube.com/watch?v=iLofAIoj77c
https://www.youtube.com/watch?v=RxYW3fsZvhQ
https://web.archive.org/web/20180603125150/http:/iff.dk/publikationer/magasinet-scenario/1999-2002/fo-42002-dream-building-story-telling/fremtidsorientering-42002/storytelling-for-virksomheder
https://web.archive.org/web/20180603125150/http:/iff.dk/publikationer/magasinet-scenario/1999-2002/fo-42002-dream-building-story-telling/fremtidsorientering-42002/storytelling-for-virksomheder
https://web.archive.org/web/20180603125150/http:/iff.dk/publikationer/magasinet-scenario/1999-2002/fo-42002-dream-building-story-telling/fremtidsorientering-42002/storytelling-for-virksomheder
https://www.ted.com/talks/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story


 

 

Side 16 af 21 

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

Kernestof  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 

perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. 
Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, 
Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. 
Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 
mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i 
en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- H.C. Andersen: Den grimme ælling (1843) (kanon): 

https://textanalyse.systime.dk/?id=c18617  

- Biblen: Syndefaldet, 1. Mosebog, 3. kapitel: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c408  

- Anders Bodelsen: Drivhuset (1965): 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1039  

- The secret life of flowers, H&M-videoreklame (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws  

- Brdr. Grimm: Rødhætte og ulven: 

https://textanalyse.systime.dk/?id=p4995  

- Iram Haq: Skylappjenta (2009) (norsk): https://youtu.be/r3cGebF5PKM  

- Birgitte Stærmose: Små skred (2003): 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/sma-skred  

- Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) (kanon): 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c6919  

- Karen Blixen: Ringen (1958) (kanon): 

https://litthist.systime.dk/?id=c1225  

- Peter Seeberg: Hjulet (1962) fra Eftersøgningen og andre noveller (kanon): 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1904  

- Peter Seeberg: Braget (1962) fra Eftersøgningen og andre noveller (kanon) 

- Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld (1958) (kanon og værk) 

- Guillermo del Toro: Pans Labyrint (2007) (værk): 

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2694412000/pans-labyrint  

 

 

Sekundærtekster: 

- Perspektiver i dansk: 

https://textanalyse.systime.dk/?id=c18617
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c408
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1039
https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4995
https://youtu.be/r3cGebF5PKM
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/sma-skred
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c6919
https://litthist.systime.dk/?id=c1225
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1904
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2694412000/pans-labyrint
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• BEGREBSBOKS: PERSON- OG 

MILJØKARAKTERISTIK: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c434  

• BEGREBSBOKS: FORFATTER, FORTÆLLER OG 

SYNSVINKEL: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c415  

- Håndbog til dansk: 

• Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa: 

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

• Litterær analyse af eventyr: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p215  

• Medieanalyse af spillefilm: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p234  

• Filmiske virkemidler: https://hbdansk.systime.dk/?id=p222  

• Filmens dramaturgi: https://hbdansk.systime.dk/?id=p223  

• Strukturalistisk metode: https://hbdansk.systime.dk/?id=c907  

• Psykoanalytisk metode: https://hbdansk.systime.dk/?id=c912  

 

Omfang  Ca. 400 sider 

17 moduler à 100 minutter (28,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 6 timer 

- Analyse, sammenligning og vurdering af kampagnefilmene ”Filips far” 

(2017) og ”Hjelm har alle dage været en god idé” (2021) fra Rådet for 

Sikker Trafik. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, gruppefremlæggelser med 

PowerPoint, kreative skriveøvelser 

 

 

 

 

Forløb 9 

 

Medier, sprog og magt (3. år – Marie-Louise) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Dette forløb kredser om mediernes og sprogets magt. Vi har arbejdet med 

argumentationsanalyse og diskursanalyse, hvor vi særligt har fokuseret på klima- og 

kønsdiskurser i dokumentarfilm, taler og meningsjournalistiske artikler. 

 

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  

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c434
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c415
https://hbdansk.systime.dk/?id=p171
https://hbdansk.systime.dk/?id=p215
https://hbdansk.systime.dk/?id=p234
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222
https://hbdansk.systime.dk/?id=p223
https://hbdansk.systime.dk/?id=c907
https://hbdansk.systime.dk/?id=c912
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• 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  
 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 
professionelle sammenhænge  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  
 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- Mads Ellesøe: Kampagnen mod klimaet (2020): 

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525  

- Marco De Los Reyes, Karina Kold: Pia Kjærsgaard: 'Jeg står 100 procent ved, 

at der er for mange klimatosser (uddrag, 27.12.2019): 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-

ved-der-er-mange-klimatosser  

- Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019: 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-

2019/?version=7582-3  

- Greta Thunbergs fulde tale fra Slotspladsen: 

https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ

1owQkh1TVU  

- Ole Hedegaard Jensen: Klimaforandringer (Systime): 

• Eksempler på klimadiskurser: 

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p164  

- Chris Kjær Jessen: ”Joachim B.: Mænd er mere ambitiøse, og det afspejler 

lønnen”: https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-

og-det-afspejler-loennen 

- Stina Vrang Elias, Sanne Udsen: Håndbog for karrierekvinder (uddrag, 2009) 

i ”Blik for køn”  

-  Mikael Jalving: #MeToo æder sine egne døtre og sønner (8.3.2018): 

https://jyllands-

posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-

egne-doetre-og-soenner/  

- Silas Marker: Kontrarevolutionens kvinder (24.9.2020): 

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/MeToo-spin  

 

Sekundærtekster: 

- Håndbog til dansk: 

• Diskursanalyse: https://hbdansk.systime.dk/?id=p202  

• Argumentation: https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  

• Meningsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c692  

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525
https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-ved-der-er-mange-klimatosser
https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-ved-der-er-mange-klimatosser
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU
https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU
https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p164
https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-og-det-afspejler-loennen
https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-og-det-afspejler-loennen
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/MeToo-spin
https://hbdansk.systime.dk/?id=p202
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205
https://hbdansk.systime.dk/?id=c692
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• Retorisk analyse af meningsjournalistik: 

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

- Grundbog i retorik – at vise og overbevise 

• Logos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p154  

• Patos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p155  

• Etos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p156  

- ”Blik for køn” af Ditte Campion, dansklærerforeningen forlag, 2016: s.  

- 27, s. 34-36 

- Videnskab.dk (YouTube-kanal): Sådan påvirker det dig, at filmhelten typisk er 

en hvid mand | Mennesker, medier og mangfoldighed: 

https://youtu.be/FcrYygb5GP4  

- Videnskab.dk (YouTube-kanal): Hvad er socialkonstruktivisme? | 

Mennesker, medier og mangfoldighed: https://youtu.be/JxbpZBCpF5U  

 

Omfang  Ca. 65 sider 

7 moduler à 100 minutter (11,5 timer) 

 

Fordybelsestid: 6 timer 

- Eleverne kunne vælge mellem opgaverne fra eksamenssættet fra d. 15. 

december 2020 

 

Arbejdsfor

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner, 

debatøvelser 

 

 

 

 

Forløb 10 

 

Litteraturhistorie 2 (3. år – Marie-Louise) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Dette forløb hænger sammen med Litteraturhistorie 1, som klassen havde på 2. 

år, og udgør tilsammen ét forløb om litteraturhistorie.  

 

Eleverne har i denne anden del af forløbet arbejdet med tekster fra følgende 

litteraturhistoriske perioder: romantikken (universalromantik, poetisk realisme og 

romantisme), det moderne gennembrud, det folkelige gennembrud og 

ekspressionismen. Vi har læst, analyseret og fortolket teksterne i litteraturhistorisk 

perspektiv, samt lavet en værklæsning af ”Sildig Opvaagnen” af Steen Steensen 

Blicher.  

 

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  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p219
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p154
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p155
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p156
https://youtu.be/FcrYygb5GP4
https://youtu.be/JxbpZBCpF5U
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• 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 erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden  
 

Kernestof  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 

perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, 
H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. 
Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, 
Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 

mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- Adam Oehlenschläger: Morgen-Vandring (1805) (kanon) 

- Adam Oehlenschläger: Johannes (de første 2 strofer af digtet) (1805) 

(kanon) 

- Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen (1828) (værk) (kanon) 

- Henrik Pontoppidan: En Vandringsmand (1887) (kanon) 

- Johannes V. Jensen: Elses Bryllup (1898) (kanon) 

- Martin Andersen Nexø: Lønningsdag, en idyl (1900) (kanon) 

- Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920) (kanon) 

 

Sekundærlitteratur 

- Video-intro: Romantikken og universalromantikken - dansk litteratur: 

https://youtu.be/Dc0lD6CxFnc  

- Video-intro: Romantisme - dansk litteratur: 

https://youtu.be/1iVxpqKSObs  

- Video-intro: Poetisk realisme: https://youtu.be/u2ZIKafOmps  

- Video-intro: Det moderne gennembrud - dansk litteratur: 

https://youtu.be/Uy29WdY7TYE  

- Video-intro: Det folkelige gennembrud og Jeppe Aakjær - Dansk 

litteratur: https://youtu.be/ngxjEWEwD0w  

- Video-intro: Ekspressionisme i litteraturen: 

https://youtu.be/cxmHui1gqM8  

https://youtu.be/Dc0lD6CxFnc
https://youtu.be/1iVxpqKSObs
https://youtu.be/u2ZIKafOmps
https://youtu.be/Uy29WdY7TYE
https://youtu.be/ngxjEWEwD0w
https://youtu.be/cxmHui1gqM8
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- Barbara Kjær Hansen, m.fl: Litteraturhistorien - på langs og på tværs 

(systime) 

• 1800-1870: Romantikken: https://litthist.systime.dk/?id=p124  

• 1870-1890: Det moderne gennembrud: 

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

- M. Moltesen, D. F. Møller: Mesterfortællinger – Blichers noveller som 

værklæsning: s. 30, s. 46-49, s. 50-55 s. 128, s. 130-131 (om fortælleteknik, 

tematik og perspektivering) 

Kamilla Löfström Kristensen og Hans Otto Jørgensen (red.): Er det løgn 

hvad jeg siger – danske noveller fra 1980’erne til 2002: s. 231-234 (om 

novellen som genre) 

 

Supplerende materiale: 

- Nick Cave & The Bad Seeds ft. Kylie Minogue - Where The Wild Roses 

Grow: https://youtu.be/lDpnjE1LUvE  

- Alexander Kølpin: Under bæltestedet (2006): 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/under-baeltestedet  

 

Omfang  Ca. 90 sider 

11 moduler à 100 minutter (18,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 

- 6 timer – eleverne kunne vælge mellem  

• at skrive en analyse, vurdering og diskussion af kronikken 

"Hvad må man efterhånden joke med og grine af?" af Nina 

Vinther Andersen, 6.3.2022, Politiken 

• at skrive en analyse og fortolkning af ”Den forsvundne 

pædagog” (2021, Sorgens Balalajka) af Jens Blendstrup 

 

Arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 

 

 
 

https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://youtu.be/lDpnjE1LUvE
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/under-baeltestedet

