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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin 2019-22 

Institution Innovationsgymnasiet, Niels Brock  

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jakob Smith 

Hold 3T, 2019-22 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
Titel 1 Grundforløb: Selviscenesættelse, modernitet og identitet 

Titel 2 Tendens i samtiden: Kulturmøder 

Titel 3 Retorik og argumentation 

Titel 4 Reklamer og kommunikation 

Titel 5 Den ældre litteraturhistorie 

Titel 6 Journalistik, medier, dokumentarisme og demokrati 

Titel 7 Litteraturen og Danmark i 1900-tallet 

Titel 8 Tendens i samtiden: Klima 

Titel 9 Lortestorme og kommunikation 
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Titel 1 
 

Grundforløb: Selviscenesættelse, modernitet og identitet 

Indhold Primær litteratur  
• Debatindlægget ’’Bliver min instagramaccount min eneste identitet?’’ bragt 

på JP.dk d. 12. februar 2017. 
• Uddrag af romanen ’’Brun mands byrde’’ af Hassan Preisler, 2013. 
• Novellen ’’Kærlighed ved sidste blik’’ af Svend Åge Madsen, 2013.  
• Reality-tv. 

 
Ca. 30 sider. 
 
Sekundær litteratur  
Artiklen ’’Moderniteten’’ fra grundbogen Eksistentialisme i dansk, Systime. 
Afsnittet ’’Goffman og Meyrowitz: Livet er en scene’’ fra grundbogen Eksistentia-
lisme i dansk, Systime. 
Artiklen ’’Essayet’’ fra grundbogen Dansk på ny, Systime. 
Artiklen ’’Diskussionsspørgsmål til essay’’ fra grundbogen Dansk på ny, Systime.  
 
Elevtidsopgave: Essay.  
 

Omfang 
 

8 moduler. 

Særlige fokus-
punkter 

Overordnet fokus pa ̊ selviscenesættelse, modernitet og identitet med udgangspunkt 
i Giddens’ modernitetsbegreber – adskillelse af tid og rum, sociale systemers udlej-
ring, øget refleksivitet, ontologisk sikkerhed, selvet som refleksivt projekt, intimite-
tens forandring og den plastiske seksualitet – og Goffmans begreber ift. selviscene-
sættelse og identitet.  
 
Tematisk forløb med forskellige teksttyper, herunder debatindlæg, romanuddrag, 
noveller og reality-tv.  
 
Endvidere og slutteligt fokus pa ̊ essaygenren.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Varierende, herunder læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevpræsen-
tationer.  
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Titel 2 
 

Tendens i samtiden: Kulturmøder 

Indhold Primær litteratur  
• Uddrag af romanen ’’Føtexsøen’’ af Lone Aburas, 2009. 
• Uddrag af bogen ’’Det er jeg der taler’’ af Lone Aburas, 2017. 
• Digtet ’’Barndom’’ af Yahya Hassan, 2013. 
• Kortfilmen ’’Valgaften’’ af Anders Thomas Jensen, 1998. 
• Novellen ’’Det vi kalder Berna’’ af Martin Kongstad i Han danser på sin 

søns grav, 2009. 
• Kortfilmen ’’Maja’’, Marijana Jankovic, 2018 
• Spillefilmen ’’R’’, Michael Noer og Tobias Lindholm, 2010. Værk. 
• Romanen ’’Han danser på sin søns grav’’, Martin Kongstad, 2019. Værk. 

 
Ca. 70 sider – uden værker. 
 
Sekundær litteratur  
Artiklerne ’’Mødet med de andre’’, ’’Etnocentrisme’’ og ’’Kulturrelativisme’’ fra 
grundbogen KulturNU, Systime. 
Artiklen ’’Pierre Bourdieu: Kapitalformerne’’ fra grundbogen Bysociologi, Sy-
stime. 
Diverse artikler om litterær analyse og litterære begreber i grundbogen ’’Håndbog 
til dansk’’, Systime. 
Artiklen ’’Analyse af levende billeder’’ fra grundbogen Levende billeder, Systime. 
 
Elevtidsopgave: Analyse af Det vi kalder Berna og R. 
Forløbet fungerede også som skriftlighedsforløb i relation til filmanalyse. 
 

Omfang 
 

20 moduler, inkl. omlagt elevtid. 

Særlige fokus-
punkter 

Indledende arbejde med begrebet ’fortolkningshypotese’ som en del af arbejdet 
med klassens første gymnasiale analyse.  
 
Forløbets fokus var på forskellige typer af kulturmøder, herunder begreber som 
kulturrelativisme, etnocentrisme, habitus, kapitaler og felter. Herudover indleden-
de arbejde med analytiske begreber i relation til analyse af skønlitteratur.  
 
I 2.g supplerede vi med fokus på ’’kulturmøder på film’’, hvor begreber ift. karak-
terer, dramaturgi og filmteknik var i fokus. 
 
I 3.g afsluttede vi forløbet ved at læse romanen Han danser på sin søns grav. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Varierende, herunder læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og elevpræ-
sentationer.  
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Titel 3 
 

Retorik og argumentation 

Indhold Primær litteratur  
Debatindlægget ’’Jeg keder mig røven ud af bukserne’’ bragt på Politiken.dk d. 
9. oktober 2019. 
Mette Frederiksens coronatale d. 11. marts 2020 bragt på sundhedspolitisktids- 
skrift.dk. 
Debatindlægget ’’Kære Corona, kan du ikke komme igen hvert år, så vi kan 
overholde Paris-aftalen?’’ bragt på Politiken.dk d. 9. marts 2020.  
 
Ca. 15 sider. 
 
Sekundær litteratur  
Artiklen ’’Argumentation’’ fra grundbogen Håndbog til dansk, Systime. Artik-
len ’’Retorik’’ fra grundbogen Ha ̊ndbog til dansk, Systime. 
Artikler om diskursanalyse fra grundbogen Diskursanalyse i dansk, Systime.  
 
Elevtidsopgave: Analyse af Kære Corona.  
 

Omfang 
 

Ca. 8 moduler inkl. omlagt elevtid.  

Særlige fokuspunk-
ter 

Toulmins argumentmodel og topik. 
Genre og funktion. 
Appelformerne, herunder særligt fokus på etosdyderne og dynamiske etos. Det 
retoriske pentagram. 
Diskursanalytiske begreber, nodalpunkt, ækvivalenskæde, flydende betegnere, 
konnotationer, antagonisme og hegemoni.  
Herudover grundlæggende fokus på, hvordan en sagprosaanalyse skal struktu- 
reres.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Synkron og asynkron virtuel undervisning pga. corona.  
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Titel 4 
 

Reklamer og kommunikation 

Indhold Primær litteratur  
Selvvalgte reklamer  
 
Ca. 15 sider. 
 
Sekundær litteratur  
Afsnittet ’’Reklamefilm’’ i grundbogen Håndbog til dansk, Systime. 
Artiklerne ’’Argumentation’’ og ’’Appelformer’’ i grundbogen Håndbog til 
dansk, Systime. 
Artiklen ’’Kommunikationsanalyse’’ i grundbogen Håndbog til dansk, Systime.  
 

Omfang 
 

8 moduler.  
  

Særlige fokuspunk-
ter 

Sagprosafokus, herunder genbesøg af fagligheder fra forløb tre. 
Af nye fagligheder kan nævnes sproghandlinger, høfligheds- og samarbejds-
principper samt facework. Fagligheder, de dog havde mødt i AP.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Synkron og asynkron virtuel undervisning pga. corona. 
To fysiske moduler blev brugt pa ̊ at producere egne reklamefilm/trailere for lit- 
teraturhistoriske perioder, som der blev arbejdet med senere-  
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Titel 5 
 

Den ældre litteraturhistorie 

Indhold Primær litteratur  
• Folkevisen ’’Ebbe Skammelsøn’’, ukendt. 
• Komedien ’’Erasmus Montanus’’, Ludvig Holberg, 1723. Værk. 
• Digtet ’’Guldhornene’’, Adam Oehlenschläger, 1802. 
• Eventyret ’’Nattergalen’’, H.C. Andersen, 1843. 
• Nationalsangene/digtene ’’Der er et yndigt land’’, ’’Danmarks trøst’’ og 

’’Danmark, mit fædreland’’; hhv. 1819, 1820 og 1850 og Oehlenschläger, 
Grundtvig og H.C. Andersen.  

• Novellen ’’Hosekræmmeren’’, St. St. Blicher, 1829. Værk. 
• Eventyret ’’Skyggen’’, H.C. Andersen, 1847. 
• Talen ’’Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur’’ i uddrag, 

Georg Brandes, 1871. 
• Reportagen ’’Branden’’, Herman Bang, 1884. 
• Novellen ’’Naadsensbrød’’, Henrik Pontoppidan, 1887. 
• Debatten mellem Brandes og Grundtvig i relation til Sædelighedsfejden i 

uddrag, Brandes og Grundtvig, 1887. 
 
Ca. 50 sider – uden værker. 
 
Sekundær litteratur  
Kapitlerne ’’1000-1536: Middelalderen’’, ’’1536-1650: Renæssance’’, ’’1650-1720: 
Barok’’, ’’1720-1800: Oplysningstiden’’, ’’1800-1870: Romantikken’’ og ’’1870-
1890: Det moderne gennembrud’’ i grundbogen ’’Litteraturhistorien – på langs og 
tværs’’, Systime. 
 
Elevtidsopgave: Analyse af Nattergalen. 
 

Omfang 
 

Ca. 18 moduler. 

Særlige fokus-
punkter 

Oplysningstid: rationalisme, klassicisme, og dualisme. 
Romantik: idealisme, dualisme, panteisme, organismetanken samt universalroman-
tik, nationalromantik, poetisk realisme og romantisme. 
Det moderne gennembrud: realisme, ateisme, monisme, de tre k’er, impressionis-
me, naturalisme og sædelighedsfejden. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse. 
 
 

 



 
 

Side 7 af 12 

 
Titel 6 
 

Journalistik, medier, dokumentarisme og demokrati 
 

Indhold Primærlitteratur 
• Nyhedsudsendelse fra TV2 Lorry, TV2, 6. april, 2021. 
• Dokumentarfilmen ’’Ambassadøren’’ af Mads Brügger, 2011. Værk. 
• Selvvalgte svenske og norske artikler fra VG, Aftenposten, Aftonbladet 

og Dagens Nyheter, 2022. (Kort komparativ analyse på tværs af nabolande). 
 
Ca. 20 sider – uden værker. 
 
Sekundær litteratur 
Ha ̊ndbog til dansk (systime): ’’Mediehistorie’’ 
Ha ̊ndbog til dansk (systime): ’’Avisens historie’’ 
Ha ̊ndbog til dansk (systime): ’’Avisen som medie’’ 
PolitikNU (systime): ’’Medierne som demokratiets vogtere’’ 
PolitikNU (systime): ’’Demokrati – hvad og hvorfor?’’ 
PolitikNU (systime): ’’Mediernes betydning’’  
Ha ̊ndbog til dansk (systime): ’’Avisjournalistik’’ 
Kapitlet ’’Nyheder’’ – om tv-journalistik – i grundbogen ’’Den iscenesatte virke-
lighed’’, Systime. 
Kapitlet ’’Dokumentarfilm og Mockumentary’’ i grundbogen ’’Håndbog til 
dansk’’, Systime. 
 
Elevtidsopgaven bestod i at lave egne tv-nyheder. 
 

Omfang 
 

Ca. 10 moduler. 

Særlige fokus-
punkter 

Nyhedsjournalistik på TV; kildetyper, nyhedskriterier, stofområder og vinkling. 
Nyhedsjournalistik i aviserne – genbrug af ovenstående begreber, men også be-
greber ift. sprog, struktur/layout og nyhedstrekanten. 
 
Herudover fokus på mediehistorie – de tre faser, kommunikationsformer og 
gatekeeper/gatewatcher – avisernes historie, avistyper, avisens genrer samt de-
mokrati. 
 
I relation til dokumentarisme var fokus på genrerne, central påstand, autentici-
tetsmarkører og fakta- og fiktionskoder. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Projektarbejde med fokus på tv-journalistik; produktion af egen nyhedsudsen-
delse. Ekspertgruppepræsentationer af journalistiske og mediefaglige begreber. 
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Titel 7 
 

Litteraturen og Danmark i 1900-tallet 

Indhold Primærlitteratur i relation til mellemkrigstiden/DHO 
• Dokumentarserien ’’Historien om Danmark’’ afsnit 9 om mellemkrigsti-

den, DR, 2017. 
• Digtene ’’BORDELPIGE DRÆBER UFØDT’’ og ’’ODALISK SKØN-

HED’’, Broby-Johansen, 1922. 
• Talen ’’Forsvarstale for Blod’’, Broby-Johansen, 1923. 
• Digtet ’’Reklameskibet’’, Gelsted, 1923. 
• Sangen ’’Man binder os på mund og hånd’’, PH, 1940. 
• Debatindlægget ’’Danmark mangler PH-værdi’’, Politiken, 2020. 

 
Ovenstående indgik i danskfagets del af DHO’en i 2.g. 
DHO’en var didaktiseret som et skriftlighedsforløb. 
 
Primærlitteratur i relation til 1900-tallet mere generelt 

• Digtet Interferens, Johannes V. Jensen, 1906. 
• Folkelig realisme: Prosauddrag af Martin Andersen Nexøs forfatterskab – 

udvalgt af elevgruppe. Supplerende lyrikuddrag af Jeppe Aakjær. 
• Ekspressionisme: Uddrag af Hærværk af Tom Kristensen – udvalgt af 

elevgruppe. 
• Socialrealisme: Prosauddrag af Hans Scherfigs og Harald Herdals forfatter-

skab – udvalgt af elevgruppe. 
• Efterkrigsmodernisme: Novellen Soldaten og pigen af Martin A. Hansen. 
• Kvindekamp: Digtet En kvindes frygt af Tove Ditlevsen. 
• Magisk realisme og meget andet: Prosauddrag af Karen Blixens forfatter-

skab. 
• Eksistentialisme: Novellen Hjulet af Peter Seeberg. 
• Konfrontationsmodernisme: Digtene Livet på badeværelset og Terminolo-

gi af Klaus Rifbjerg. 
• Beat og pop: Digtene Gennem byen en sidste gang og Hyldest til hverda-

gen af Dan Turell. 
• Storbymodernisme: Digtene Cancercola og Plasticsolen af Michael Strun-

ge. 
 
Ovenstående indgik i et projektforløb i 3.g. 
 
I alt cirka 100 sider. 
 
Sekundær litteratur 
Artiklen ’’Kulturradikalismen – dengang og nu’’, Faktalink 
Kapitlet ’’1890-2000: Modernisme og realisme’’ i grundbogen ’’Litteraturhistorien 
– på langs og tværs’’, Systime. 
 
Elevtidsopgaven: informerende artikel om kanonforfatter. 
 

Omfang 18 moduler. 
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Særlige fokus-
punkter 

Mellemkrigstid; ekspressionisme, kulturradikalisme og dokumentarisme. 
1900-tallet: Modernitetserfaring, modernisme og realisme – og de væsentligste 
undergenrer i relation til kanonforfatterene. (Ingen minimalisme i 90’erne). 
Litterær analyse og opfriskning af dokumentaranalyse. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning ift. DHO på 2. årgang. 
Projektforløb ift. 1900-tallet generelt på 3. årgang. Ekspertgrupper i hver sin for-
fatter. Grupperne skulle også sørge for 50 minutters undervisning i forfatteren og 
skrive en artikel til en artikelsamling – delt mellem eleverne. 
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Titel 8 
 

Tendens i samtiden: Klima 

Indhold Primærlitteratur 
• Digtsamlingen ’’Digte 2014’’ af Theis Ørntoft, 2014. Værk. 
• Langdigtet ’’Bag bakkerne, kysten’’ af Peter-Clement Woetmann, 2017. 

Værk. 
• Artiklen ’’Havvand, is og storme: Her er fem nedslag i den store klimarap-

port … og en ubehagelig joker’’, Politiken, 9. august, 2021. 
• Programmet ’’Horisont – Alpernes mareridt’’, DR, 2020. 
• Artiklen/portrættet ’’Andreas vil ikke have børn: ’’Jeg er ikke tryg ved tan-

ken om, at de vokser op i en verden, hvor katastrofer, sociale sammenbrud 
og kamp om ressourcer bliver en uundgåelig del af det’’’’, Politiken, 2. au-
gust, 2021. 

• Debatindlægget ’’Jeg bliver ret irriteret, når de voksne siger, at det er os un-
ge, der skal redde klimaet’’, Politiken, 14. januar, 2019. 

 
Ca. 40 sider – uden værker. 
 
Sekundær litteratur 
Artiklen ’’Det moderne samfund’’ fra grundbogen ’’Litteraturhistorien – på langs 
og tværs’’, Systime: https://litthist.systime.dk/?id=169  
Artiklen ’’Moderniteten’’ fra grundbogen ’’Eksistentialisme i dansk’’, Systime: 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=212 
Artiklen ’’Risikosamfundet’’ fra grundbogen ’’SociologiNU’’, Systime: 
https://sociologinu.systime.dk/?id=292 
Artiklen ’’Hvad er klimalitteratur?’’ fra grundbogen ’’Klimalitteratur’’, Systime: 
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=134 
Artiklen ’’TV-nyheder’’ fra grundbogen ’’Levende billeder’’, Systime. 
Artiklen ’’TV-dokumentar’’ fra grundbogen ’’Levende billeder’’, Systime. 
 
Elevtidsopgave: Analyse af Bag bakkerne, kysten. 

Omfang 
 

Ca. 12 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Genreforløb med fokus på forskellige typer af digte og sagprosa. Særligt fokus på 
analyse af moderne, klimaramt lyrik og Becks teori om risikosamfundet. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse J 
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Titel 9 
 

Lortestorme og kommunikation 

Indhold Primærlitteratur 
• Selvvalgt shitstorm – forskellige grupper kiggede på Bitz, Københavns Zoo-

logiske Have, H & M og CBS. 
• Shitstormen omkring Thisted Bryghus via følgende artikler: 

https://markedsforing.dk/artikler/nyheder/thisted-bryghus-endte-i-
shitstorm-saadan-kunne-de-have-vendt-den/ og 
https://www.bt.dk/viralt/shitstorm-ekspert-om-thisted-bryghus-der-vil-
altid-vaere-nogen-der-vil-vaere-efter  

• Reklamer fra Dansk Erhverv og HK, hhv. ’’Hvad er det, Danmark kan?’’ og 
’’En aftale er en aftale’’, 2020 og 2021. (Begge kan tilgås via YouTube). 

• Reklamer fra But Why’s kampagne ’’Hvorfor egentlig ryge?’’ fra 2018. 
(Kampagnen kan tilgås via YouTube). 

 
Ca. 30 sider. 
 
Sekundær litteratur 
Kapitlet ’’Krisekommunikation, apologier og undskyldningsretorik’’ i grundbogen 
’’Grundbog i retorik’’, Systime. 
Herudover indgik appelformer, argumentation, diskurs, genre/funktion og sprog-
handlinger også. 
 
Elevtid: Analyse af shitstorm og analyse af sagprosa – debatindlæg eller reklame. 
Herudover mundtlig prøve. 

Omfang 
 

Ca. 8 moduler. 

Særlige fokus-
punkter 

Foruden de klassiske sagprosafagligheder var det primære fokus på nye begreber i 
relation til shitstorme, herunder krise, dobbeltkrise, shitstorm, apologi-strategier og 
undskyldningsretorik. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektbaseret casearbejde i grupper med afsluttende ’’prøveeksamen’’ – hertil mere 
klassisk individuelt og gruppebaseret arbejde med reklameanalyse. 

 
NOTE: Yderligere elevtid inkluderer terminsprøver, eksamenstræning mv. 
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Overblik over værker 
 

1. Spillefilmen ’’R’’, Michael Noer og Tobias Lindholm, 2010. Værk. 
o 50 sider. 

2. Romanen ’’Han danser på sin søns grav’’, Martin Kongstad, 2019. Værk. 
o 250 sider. 

3. Komedien ’’Erasmus Montanus’’, Ludvig Holberg, 1723. Værk. 
o 100 sider. 

4. Novellen ’’Hosekræmmeren’’, St. St. Blicher, 1829. Værk. 
o 25 sider. 

5. Dokumentarfilmen ’’Ambassadøren’’ af Mads Brügger, 2011. Værk. 
o 50 sider. 

6. Digtsamlingen ’’Digte 2014’’ af Theis Ørntoft, 2014. Værk. 
o 75 sider. 

7. Langdigtet ’’Bag bakkerne, kysten’’ af Peter-Clement Woetmann, 2017. Værk. 
o 25 sider. 

 
Fordeling af pensummet – 1200-1400 sider 
 

• Værker ca. 600 sider. 
• Anden primærlitteratur ca. 375 sider. 
• Sekundær litteratur ca. 350 sider. 

 
Pensum i alt (skønsmæssigt) 1275 sider. 
 
 
 


