
 

Side 1 af 29 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 2018-2021 

Institution Det Blå Gymnasium Haderslev 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jeppe Uldal Kræmmergaard og  Rune Hestbech 

Hold Hhh3d18 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Den moderne familie (grundforløb) (1.g) 

Titel 2 Nyhedsformidling (1.g) 

Titel 3 Provokation (1.g) 

Titel 4 Sprog og Kommunikation (2.g) 

Titel 5 Litteraturen i det 19. århundrede (delvist afviklet under Corona-nedlukning) (2.g) 

Titel 6 Skriftlighedsforløb om essaygenren (afviklet under Corona-nedlukning) (3.g) 

Titel 7 Nyeste tid (år 2000-2020) (3.g) 

Titel 8 Litteraturhistorie (ca. år 1000-2000) (3.g) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 
Retur til forside 
 
 
Titel 1 
 

 
Den moderne familie (Grundforløb) 

Indhold  

LITTERATUR: Forløbet er et introduktionsforløb til Danskfaget på gymnasiet, hvor 
Den moderne familie er det temaet. Forløbet introducerer til centrale tekst-typer og 
analysemodeller, således at eleverne i løbet af deres senere gymnasietid kan vende 
tilbage til dette forløb og eventuelt kvalificere deres forståelse af temaet såvel som de 
danskfaglige analysemodeller. Undervisningen er varetaget i elevernes grundforløbs-
klasser, hvorfor gennemgangen af det danskfaglige materiale kan variere i forhold til 
tematisk fokus eller analytisk dybde. 

 

Primærlitteratur: 

- Artikel: ”Den moderne familie er under pres” Analyse af Per Schultz Jørgensen 
bragt i Politiken 21. marts 2011 

- Romanuddrag: Christina Hesselholdt: uddrag af romanen ”I familiens skød”, Ro-
sinante, 200 

- Læserbrev: ”De røde har glemt os mænd” af Johannes C. Jensen, bragt i Informa-
tion i maj 2011 

- Blog: ” Der kom et brev fra mandeproletariatet” af Anne Sophia Hermansen, 
bragt på Berlingske hjemmeside i maj 2011 

- Digt: Marianne Larsen: ”Kun voksne” 

- Digt: Yahya Hassan: ”Barndom”, 2013 

- TV-serie: Pilotafsnittet af Modern Family (S1E1), 2009 

- Novelle: Martha Christensen: ”Glansbilleder”, 1982 (stilaflevering) 

- Reklame: Diverse reklamer med den moderne familie som tema (blandt andet 
Spies, Ikea, United Colors of Benetton og Tryg Fonden) 

- TV2’s dokumentarprogram ”Skilsmisse i børnehøjde”, 2016 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Samfundsfaglig karakteristik af den moderne familie (sammensæt dokument af 

statistik og modeller vedrørende familiesociologi fra diverse grundbøger i Sam-
fundsfag C til brug på HHX) 

- Håndbog til Dansk – Kapitel 3.1: Hvad handler teksten om? 
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- Håndbog til Dansk – Kapitel 4.10 Argumentation 

- Håndbog til Dansk - Kapitel 5.1: Avisjournalistik 

- Håndbog til Dansk – Kapitel 5.2 Dokumentarfilm og Mockumentary 

- Håndbog til Dansk – Kapitel 5.6 Reklamer 

- Håndbog til Dansk – Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa (analyse-
vejledning) 

- Håndbog til Dansk – Litterær analyse af digte (analysevejledning) 

- Håndbog til Dansk – Medieanalyse af dokumentarfilm (analysevejledning) 

- Håndbog til Dansk – Medieanalyse af trykte reklamer (analysevejledning) 

- Håndbog til Dansk – Medieanalyse af reklamefilm (analysevejledning) 

 
Danskfagligt værk: 
- TV2’s dokumentarprogram ”Skilsmisse i børnehøjde”, 2016 

 
Omfang 
 

 
Forløbet udgør 10 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 13,33 timers undervis-
ning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 100 sider. 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Eleverne har arbejdet med følgende faglige mål: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anven-
de grammatisk terminologi 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundt-
lige 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 kultu-
relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

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

 
Eleverne har arbejdet med følgende 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 

- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 

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

- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

- litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Herunder følger en kortfattet oversigt over de væsentligste arbejdsformer: 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
- Digitale afrapporteringsformer 
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Titel 2 
 

 

Nyhedsformidling 

Indhold  

MEDIER: Forløbet giver eleverne en grundlæggende forståelse af mediehistorien og ny-
hedsformidlingen både i et historisk og nutidigt perspektiv. Grundforløbets undervisning 
i mediehistorie og nyhedsformidling. Eleverne er undervist med henblik på at tilegne sig 
en basal forståelse af nyhedsformidlingen med fokus på avisjournalistikken – dog er for-
løbets progression struktureret således, at den sidste del af forløbet har fokuseret på de 
moderne og teknologisk nytænkende perspektiver af nyhedsformidlingen. Af danskfaglige 
kernebegreber har eleverne blandt andet beskæftiget sig med: avistyper, nyhedshistorie, 
nyhedskriterier, ydre komposition, indre komposition, nyhedsjournalistik, meningsjourna-
listik, fortællende nyhedsjournalistik, servicejournalistik., sociale medier, digitale fortællin-
ger, clickbait og fake news. 
 

Primærlitteratur: 
- Artiklen ”Søren Lyngbjørn har det bedre end ventet” af Johan Blem Larsen, bragt i 

Berlingske den 1. maj 2013 

- Artiklen ”Gamlede med gidslerne” af Thomas Gösta Svensson, bragt i Ekstra Bladet 
den 2. maj 2013 

- Artiklen ”Sørens Ærø” af Kristina Lund Jørgensen, bragt i Fyens Stiftstidende den 5. 
maj 2013 

- Artiklen ”Politiet bekræfter: Nedim Yasar er død” af Bo Norström Weile, bragt i BT 
den 20. november 2018 

- Sketch fra DR P3 ”Ondt i røven” 
(https://www.youtube.com/watch?v=uqNbIVbG2R8) 

- Sketch fra DR P3 ”Robotter som politikere” 
(https://www.youtube.com/watch?v=j1qAU9wm0jE) 

- Fake news hoax på TV2 Lorry om natklubben Eye Candy 
(https://www.youtube.com/watch?v=fRxE9VQYvDk) 

- Artiklen ”Journalistløfte ligger klar” om den journalistiske pendant til lægeløftet fra 
Journalisten.dk (https://journalisten.dk/journalistlofte-ligger-klar), bragt den 4. april 
2008 

- Pressemeddelelsen ”Trygfonden: Nyt Constructive Institute åbner på Aarhus Univer-
sitet” (https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/nyt-constructive-institute-
aabner-paa-aarhus-universitet) 

- September-udgaven af nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder (papir) 

- Uddrag af DR’s nyhedsprogram Deadline med statistiker Hans Rosling om nyheds-
mediernes fordrejning af virkeligheden, sendt første gang 2. september 2015 

- DR’s artikel ”Test: Kan du spotte falske nyheder på Facebook?” af Troels Karlskov 
(http://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-

https://www.youtube.com/watch?v=uqNbIVbG2R8
https://www.youtube.com/watch?v=j1qAU9wm0jE
https://www.youtube.com/watch?v=fRxE9VQYvDk
https://journalisten.dk/journalistlofte-ligger-klar
https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/nyt-constructive-institute-aabner-paa-aarhus-universitet
https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/nyt-constructive-institute-aabner-paa-aarhus-universitet
http://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook


 

Side 6 af 29 

facebook), bragt den 30. november 2016 

- RokokoPostens artikel ”RokokoPosten: PostNord anklager julemanden for social 
dumping” (http://rokokoposten.dk/2018/12/20/postnord-anklager-julemanden-for-
social-dumping/), bragt den 20. december 2018 

- Politikens digitale fortælling ” Borgerkrigen er slut – men i Colombias bjerge er fre-
den farlig” (https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-
%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig) af Lise Josefsen Hermann, 
datoen for offentliggørelsen er ukendt 

- Den første TV-avis fra DR i 1965 
(https://www.youtube.com/watch?v=og29LKxj0Vs) 

- Den første TV-avis fra DR i farver i 1978 
(https://www.youtube.com/watch?v=sF7vDbpb_WE) 

- DR’s TV-avis fra 16. januar 2019 med fokus på Venstres Sundhedsreform og for-
handlingerne om Brexit som hovedhistorier (https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-
avisen-24/tv-avisen-2019-01-16-21-29) 

- Dokumentarfilmen ”Ekstra Bladet uden for citat” fra 2014 
(https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ekstra-bladet-uden-citat) 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Hvad er en avis? 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Avistyper 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: De fem nyhedskriterier 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Ydre komposition (layout) 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Avisens genrer 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Nyhedsjournalistik 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Meningsjournalistik 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Fortællende nyhedsjournalistik 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Servicejournalistik 

- Håndbog til Dansk: Afsnit 5.1 om Avisjournalistik: Indre komposition 

- Selvstændig internetsøgning på netportalerne for en række aviser (Politiken, Jyllands-
posten, Ekstra Bladet, BT, Information, Børsen, JydskeVestlysten Haderslev, MSN og 
Zetland) 

- Podcasten ”Nye nyheder - med hånd og bud på løsninger” fra P1-programmet Super-
tanker, sendt første gang den 2. november 2017 

- Selvstændige internetsøgninger på den digitale platform for Verdens Bedste Nyheder 
(www.verdensbedstenyheder.dk) 

- Ted Talk med Eli Pariser om ”filterbobler” og algoritmers betydning for, hvilke ny-

http://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook
http://rokokoposten.dk/2018/12/20/postnord-anklager-julemanden-for-social-dumping/
http://rokokoposten.dk/2018/12/20/postnord-anklager-julemanden-for-social-dumping/
https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig
https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig
https://www.youtube.com/watch?v=og29LKxj0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=sF7vDbpb_WE
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-01-16-21-29
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-01-16-21-29
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ekstra-bladet-uden-citat
http://www.verdensbedstenyheder.dk/
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heder det moderne menneske udsættes for 
(https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da
#t-477346) 

- Analysemodel for TV-avis indeholdende blandt andet PKP-modeller 

- Introduktion til PKP-modellen fra netportalen skarpskåret.dk 
(http://skarptskaaret.dk/pkp-modellen/) 

- Programmet TV!TV!TV! – Nyhederne 
(http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=&page=1&pageSize=6&index=1&search=titel:%20TV!TV!TV!
%20-%20nyhederne&orderby=title&SearchID=8fe0bfad-61ad-41f6-a340-e83ebcc1456a) 

- Statistik omkring de mest populære nyhedsmedier blandt de 18-24-årige, bragt med 
DR Nyheder i juni 2016 

- YouTube-videoen ”Avisens historie og avisformater” som repetition af nyhedsmedi-
ernes historiske udvikling (https://www.youtube.com/watch?v=Ui4Mo-QLmNg) 

 

Danskfagligt værk: 
- September-udgaven af nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder (dette relativt kortfattede 

værk opnår dog en danskfaglig fylde, fordi eleverne har afleveret en skriftlig fremstil-
ling om forskellene mellem konventionel og konstruktiv journalistik. Eleverne kunne 
kun honorere kravene i den skriftlige fremstilling, hvis de anvendte indsigter fra en 
række af sekundærteksterne fra forløbet vedrørende både konventionel og konstruk-
tiv journalistik – i særdeleshed var pressemeddelelsen fra Tryg Fonden og podcasten 
med P1-programmet Supertanker relevante i relation til den konstruktive journalistik. 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 22 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 29,33 timers undervisning – 
og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 200 sider 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Eleverne har arbejdet med følgende 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, mer-
kantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, her-

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-477346
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-477346
http://skarptskaaret.dk/pkp-modellen/
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=&page=1&pageSize=6&index=1&search=titel:%20TV!TV!TV!%20-%20nyhederne&orderby=title&SearchID=8fe0bfad-61ad-41f6-a340-e83ebcc1456a
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=&page=1&pageSize=6&index=1&search=titel:%20TV!TV!TV!%20-%20nyhederne&orderby=title&SearchID=8fe0bfad-61ad-41f6-a340-e83ebcc1456a
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=&page=1&pageSize=6&index=1&search=titel:%20TV!TV!TV!%20-%20nyhederne&orderby=title&SearchID=8fe0bfad-61ad-41f6-a340-e83ebcc1456a
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4Mo-QLmNg
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under samspil med internationale strømninger 
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i til-

hørende 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. 

 
Eleverne har arbejdet med følgende 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 
- 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 nor-

disk, europæisk eller global sammenhæng 
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 
- litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
- Digitale afrapporteringsformer 
- Værkslæsning 
- Foredrag (eleverne har deltaget i et foredrag med områderedaktør for JydskeVestky-

sten i Haderslev, Lars Fahrendorff, hvor blandt andet journalistisk vinkling og udfor-
dringerne ved at drive lokalavis i en aviskritisk og global verden blev diskuteret) 
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Titel 3 
 

 
Provokation (og skriftlighedsforløb) 
 

Indhold  

LITTERATUR: Det tematiske forløb om provokation har fokus på provokations-
begrebet på tværs af rum, tid, medier og kulturelle kontekster. Forløbet omhandler 
alt fra installationskunst til filmkunst til poesi og litteratur.  
   Som det første danskfaglige hensyn er aktualiteten i forløbets materiale priorite-
ret, hvorfor begreber som krænkelseskultur og fjerdebølgefeminisme samt offentlige per-
sonligheder som provo-rapperen Nikoline og politikeren/provokatøren Rasmus 
Paludan er blevet inkluderet i undervisning – og forløbets historiske perspektiv på 
provokationsbegrebet er i denne forbindelse medvirkende til at sætte det moderne 
provokationsbegreb i en danskfaglig kontekst. 
   Som det andet danskfaglige hensyn er det prioriteret i den daglige undervisning, 
at eleverne skulle tage stilling til lektionernes analysemateriale – og provokationens 
effekt på dem selv (lidt a la litteraturteoretikeren Susan Sonntags fokus på den 
kropslige læsning af litteratur, hvor oplevelsen af teksten ligestilles med fortolkningen af 
teksten). 
   Som det tredje danskfaglige hensyn er det prioriteret, at eleverne gennem en 
mængde sekundærlitteratur tilegner sig viden om primærteksternes samfundsmæs-
sige situering, da hele provokationsbegrebet er centreret omkring at fremkalde en 
udefineret form for reaktion fra primærteksternes modtagergruppe. 
   Tematisk har materialet i forløbet ofte fokuseret på debatten omkring krop og 
køn, men det er ligeledes forsøgt opnået, at undervisningen skulle provokere ele-
verne i forhold til blandt andet race, religion, død, politik og andre former for lig-
nende temaer. 
   Endvidere indeholder det valgfrie forløb om Provokation også et afsluttende 
skriftlighedsforløb med fokus på analysen af fiktive tekster, hvor eleverne i en 
formativ læringsramme fokuserede på at forbedre deres individuelle, almenskriftli-
ge kompetencer (fokus på indledning, danskfaglig analyse, perspektivering og af-
runding). I dette forløb blev skriftligheden inddraget i undervisningen, hvor der 
blev arbejdet aktivt med elevernes selvevalueringskompetence. 
 

Primærlitteratur: 
- Romanen Den Danske Borgerkrig 2018-24 af Kasper Colling Nielsen (2013) 
- Videoen til rap-nummeret ”Flertallet er dumme” af Nikoline fra 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=_53nfQyDv78) 
- Videoen til rap-nummeret ”Sut min klit” af Nikoline fra 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=RwQpirF7n8Q) 
- Teksten til rap-nummeret ”Sut min klit” af Nikoline fra 2018 

(https://genius.com/Nikoline-sut-min-klit-lyrics) 
- Uddrag fra den tematiske antologi ”Ludermanifestet” af Louise Kjølsen, Eka-

terina Andersen og Nikita Klæstrup (2017) 
- Digtet “How to make a Dadaisk Poem” af Tristan Tzara (1920) 
- Broby-Johansens digt ”ODALISK-SKØNHED” fra digtsamlingen BLOD 

https://www.youtube.com/watch?v=_53nfQyDv78
https://www.youtube.com/watch?v=RwQpirF7n8Q
https://genius.com/Nikoline-sut-min-klit-lyrics
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(1922) 
- Broby-Johansens digt ”LIGET” fra digtsamlingen BLOD (1922) 
- Broby-Johansens digt ”BORDELPIGE DRÆBER UFØDT” fra digtsamlin-

gen BLOD (1922) 
- Broby-Johansens digt ”LYSTMORD” fra digtsamlingen BLOD (1922) 
- Broby-Johansens digt ”TRIBADER” fra digtsamlingen BLOD (1922) 
- Broby-Johansens digt ”FØDSEL” fra digtsamlingen BLOD (1922) 
- Digtet ”PLASTICSOLEN” af Michael Strunge (1981) 
- Digtet ”BARNDOM” af Yahya Hassan (2013) 
- Diverse satiretegninger af Ytringsfrihedsbegrebet som svar på Muhammed-

tegningerne, Lars Løkke som nazist i forbindelse med smykkeloven, Donald 
Trump som pussy-grabbende gris, Kongehuset og Prins Henrik som utilfreds 
andenrangsmajestæt og lignende satiretegninger 

- Viral reklame fra Fleggaard for mænd 
(https://www.youtube.com/watch?v=PonMoWk5gFI) 

- Viral reklame fra Fleggaard for kvinder 
(https://www.youtube.com/watch?v=YPp-U1dBvu8) 

- Reklamen ”It’ll blow your mind away” fra Burger King I 2009 
(https://nataliecupac.wordpress.com/2014/03/21/burger-kings-super-seven-incher-itll-blow-your-mind-

away-this-ad-definitely-does-but-for-all-the-wrong-reasons/) 

- Reklamen “Coolest monkey in the jungle” fra H&M fra 2018 
(http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-01-17-familie-med-dreng-fra-hm-
reklame-toer-ikke-bo-hjemme) 

- To billboard-reklamer fra Dolce & Gabbana med gruppevoldtængt-tematik fra 
2018 (https://metro.co.uk/2015/03/18/dolce-gabbana-in-hot-water-again-
after-gang-rape-ad-campaign-resurfaces-just-days-after-ivf-furore-5108624/) 

- Diverse Cult Shaker-reklamer med seksuelt indhold (eksempelvis Shake it, 
baby + Party now, Apologize later!) 

- Reklamer fra United Colors of Benetton fra 2011 
(http://unhate.benetton.com/gallery/china_usa/) og 2017 
(https://www.vogue.co.uk/gallery/benettons-best-advertising-campaigns) 

- Diverse Oddset-reklamer med catch-phrasen “Der er så meget, kvinder ikke 
forstår (https://www.youtube.com/watch?v=cy5zwaQ_A-E) 

- Youtube-video med Rasmus Paludan, der kaster med koranen som en svar på 
Hizb-ut Tahrir, der organiserede fredagsbøn foran Christiansborg 
(https://www.youtube.com/watch?v=fR_LeYZJu9o) 

- Uddrag fra demonstrations-flyers, der er blevet uddelt af Stram Kurs (med 
politiske forslag som motorkøretøjsforbud for muslimen, osv. 

- Sketchen ”Rasmus Paludan er mega nice” fra P3 i 2019 
(https://www.youtube.com/watch?v=18yb5jMsDPY) 

- Rasmus Paludans tale ”Floder af blod” fra Nyhavn i København den 1. okto-
ber 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww) 

- Første afsnit af dokumentarserien/realityserien Gina Jaquelina – En sugarda-
ters fortælling (1:4) fra 2017 (https://www.dr.dk/tv/se/gina-jaqueline/gina-jaqueline-2/gina-

jaqueline-en-sugardaters-fortaelling-1-4) 

- Kai Hoffmans digt Den Danske Sang fra 1924 
- DR’s Pigekors fremførsel af Den Danske Sang fra 2015 med melodi af Carl Ni-

https://www.youtube.com/watch?v=PonMoWk5gFI
https://www.youtube.com/watch?v=YPp-U1dBvu8
https://nataliecupac.wordpress.com/2014/03/21/burger-kings-super-seven-incher-itll-blow-your-mind-away-this-ad-definitely-does-but-for-all-the-wrong-reasons/
https://nataliecupac.wordpress.com/2014/03/21/burger-kings-super-seven-incher-itll-blow-your-mind-away-this-ad-definitely-does-but-for-all-the-wrong-reasons/
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-01-17-familie-med-dreng-fra-hm-reklame-toer-ikke-bo-hjemme
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-01-17-familie-med-dreng-fra-hm-reklame-toer-ikke-bo-hjemme
https://metro.co.uk/2015/03/18/dolce-gabbana-in-hot-water-again-after-gang-rape-ad-campaign-resurfaces-just-days-after-ivf-furore-5108624/
https://metro.co.uk/2015/03/18/dolce-gabbana-in-hot-water-again-after-gang-rape-ad-campaign-resurfaces-just-days-after-ivf-furore-5108624/
http://unhate.benetton.com/gallery/china_usa/
https://www.vogue.co.uk/gallery/benettons-best-advertising-campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=cy5zwaQ_A-E
https://www.youtube.com/watch?v=fR_LeYZJu9o
https://www.youtube.com/watch?v=18yb5jMsDPY
https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww
https://www.dr.dk/tv/se/gina-jaqueline/gina-jaqueline-2/gina-jaqueline-en-sugardaters-fortaelling-1-4
https://www.dr.dk/tv/se/gina-jaqueline/gina-jaqueline-2/gina-jaqueline-en-sugardaters-fortaelling-1-4
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elsen (https://www.youtube.com/watch?v=u97WgsEFN_Y) 
- Per Vers’ fremførsel af Den Danske Sang fra 2017 

(https://www.facebook.com/watch/?v=296727417627976) 
- Teksten til Per Vers’ fremførsel af Den Danske Sang fra 2017 

(https://www.facebook.com/pvers/posts/2381510571877361) 
- Den virale kampagne #JegErDansk af Gorilla Media fra 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=e7mqfmZS5xM) 
 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Artiklen ”Hvorfor bliver vi vrede?” af Jens Helleland Ådnanes fra den 4. au-

gust 2016 (https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-bliver-vi-vrede) 
- Artiklen ”Voldsom rejse ind i mørket” af Christian Monggaard, bragt i Infor-

mation den 17. maj 2009 
- Anmeldelsen af Antichrist ”Chokaktion Antichrist” af Rasmus Kjærboe, bragt 

på kunsten.nu den 25. maj 2009 (https://kunsten.nu/journal/chokaktion-
antichrist-en-kommentar/) 

- Håndbog til Dansk - Kapitel 5.4: Spillefilm 
(https://hbdansk.systime.dk/?id=p232&L=0) 

- Anmeldelsen af Den Danske Borgerkrig 2018-24 ”6 hjerter: Dansk borger-
krigs-forudsigelse er en suveræn fremtidsfabel” af Jes Stein Pedersen, bragt i 
Politiken den 10. oktober 2013 
(https://politiken.dk/kultur/boger/art5476825/6-hjerter-Dansk-borgerkrigs-
forudsigelse-er-en-suver%C3%A6n-fremtidsfabel) 

- Artiklen ”Rapperen Nikoline: Vil du høre fissen tale? Værsgo, hør den brøle!” 
af Marie Sæhl, bragt på dr.dk den 12. september 2018 
(https://www.dr.dk/nyheder/kultur/rapperen-nikoline-vil-du-hoere-fissen-
snakke-vaersgo-hoer-den-broele) 

- Interview af Jonathan Spang til programmet Tæt På Sandheden med Nikita 
Klæstrup og Louise Kjølsen om den moderne fjerdebølgefeminisme 
(https://www.facebook.com/watch/?v=1736981013271551) 

- Artiklen ”Lorte-kunst er mere værd end guld” af Rasmus Strøyer, bragt på 
dr.dk den 2. marts 2010 (https://www.dr.dk/nyheder/kultur/lorte-kunst-er-
mere-vaerd-end-guld) 

- Artiklen ”Retssag: En guldfisk i et glas vand” af Nina Kragh, bragt i Politiken 
den 10. maj 2003 (https://politiken.dk/kultur/art5029554/Retssag-En-
guldfisk-i-et-glas-vand) 

- Ordbogsopslag om ”Dadaisme” fra Den Store Danske 
(http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_stilretninger_efter_1910/dadaism

e) 

- Anmeldelsen ”Broby-Johansen, Rudolf – BLOD” af Michael Skjærris, bragt på 
Litteratursiden.dk den 24. juli 2009 (https://litteratursiden.dk/analyser/broby-
johansen-rudolf-blod) 

- Håndbog til Dansk: Litterær analyse af digte (analysevejledning) 
- Uddrag om ”Humor” fra grundbogen Textanalyse 
- Uddrag om ”Ironi” fra grundbogen Textanalyse 
- Uddrag om ”Satire og sarkasme” fra grundbogen Textanalyse 
- Håndbog til Dansk: Medieanalyse af trykte reklamer (analysevejledning) 

https://www.youtube.com/watch?v=u97WgsEFN_Y
https://www.facebook.com/watch/?v=296727417627976
https://www.facebook.com/pvers/posts/2381510571877361
https://www.youtube.com/watch?v=e7mqfmZS5xM
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-bliver-vi-vrede
https://kunsten.nu/journal/chokaktion-antichrist-en-kommentar/
https://kunsten.nu/journal/chokaktion-antichrist-en-kommentar/
https://hbdansk.systime.dk/?id=p232&L=0
https://politiken.dk/kultur/boger/art5476825/6-hjerter-Dansk-borgerkrigs-forudsigelse-er-en-suver%C3%A6n-fremtidsfabel
https://politiken.dk/kultur/boger/art5476825/6-hjerter-Dansk-borgerkrigs-forudsigelse-er-en-suver%C3%A6n-fremtidsfabel
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/rapperen-nikoline-vil-du-hoere-fissen-snakke-vaersgo-hoer-den-broele
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/rapperen-nikoline-vil-du-hoere-fissen-snakke-vaersgo-hoer-den-broele
https://www.facebook.com/watch/?v=1736981013271551
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/lorte-kunst-er-mere-vaerd-end-guld
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/lorte-kunst-er-mere-vaerd-end-guld
https://politiken.dk/kultur/art5029554/Retssag-En-guldfisk-i-et-glas-vand
https://politiken.dk/kultur/art5029554/Retssag-En-guldfisk-i-et-glas-vand
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_stilretninger_efter_1910/dadaisme
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_stilretninger_efter_1910/dadaisme
https://litteratursiden.dk/analyser/broby-johansen-rudolf-blod
https://litteratursiden.dk/analyser/broby-johansen-rudolf-blod
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- Håndbog til Dansk: Medieanalyse af reklamefilm (analysevejledning) 
- Artiklen ”Er det verdens bedste reklame?” af Louise Lyck Dreehsen, bragt i 

Berlingske den 22. december 2008 
- Artiklen ”Efter en uge med korankastning og håndgranat på Nørrebro: Stram 

Kurs har næsten fordoblet sine støtter” af Tobias Reinwald, bragt den 10. maj 
2019 (https://www.berlingske.dk/politik/efter-en-uge-med-korankastning-og-
haandgranat-paa-noerrebro-stram-kurs-har) 

- Håndbog til Dansk: Retorisk analyse af taler (analysevejledning) 
- Paragraf 77 fra Grundloven: Ytringsfrihed 

(https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-
publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-
77) 

- Podcasten ”Det er jo bare ord” fra P1-programmet Supertanker om sprogets 
betydning og sprogets magt i forhold til at dehumanisere en befolkningsgruppe 
med udgangspunkt i Victor Klemperers akademiske arbejde med sprogbrugen 
om jøder i optakten til 2. verdenskrig 
(https://www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-76) 

- TV-programmet ”Provokationens Kunst: Religion i kunsten” fra DRK, sendt 
første gang den 18. februar 2014 
(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402182140) 

- Provokationens kunst: Døden i kunsten (DRK) 
(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402252140) 

- Definition af begrebet sugardating fra netportalet sugarfar.dk 
(https://sugarfar.dk/hvad-er-sugardating/) 

- Håndbog til Dansk – Kapitel 11: Medieanalyse af dokumentarfilm 
- Opslag fra den samfundsfaglige grundbog Samfundsfag C (2017) fra Systime om 

Erving Goffman og herunder frontstage, backstage og middle-region 
(https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640) 

- DR’s nyhedsartikel Underviser på CBS følte sig krænket over 'Den danske sang er en 
ung blond pige' af Maja Lærke Maach, bragt på DR’s netportal den 19. december 
2018 (https://www.dr.dk/nyheder/indland/underviser-paa-cbs-foelte-sig-
kraenket-over-den-danske-sang-er-en-ung-blond-pige) 

 

Danskfagligt værk: 
- Romanen Den Danske Borgerkrig 2018-24 af Kasper Colling Nielsen (2013) 
 

Omfang 
 

 

Forløbet udgør 24 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 32 timers undervis-
ning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 350 sider 
 

 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Eleverne har arbejdet med følgende faglige mål: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-
vende grammatisk terminologi 

https://www.berlingske.dk/politik/efter-en-uge-med-korankastning-og-haandgranat-paa-noerrebro-stram-kurs-har
https://www.berlingske.dk/politik/efter-en-uge-med-korankastning-og-haandgranat-paa-noerrebro-stram-kurs-har
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-77
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-77
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-77
https://www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-76
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402182140
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402252140
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402252140
https://sugarfar.dk/hvad-er-sugardating/
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640
https://www.dr.dk/nyheder/indland/underviser-paa-cbs-foelte-sig-kraenket-over-den-danske-sang-er-en-ung-blond-pige
https://www.dr.dk/nyheder/indland/underviser-paa-cbs-foelte-sig-kraenket-over-den-danske-sang-er-en-ung-blond-pige
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- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, 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 kul-

turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, inter-
nationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden 

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

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

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

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 
Eleverne har arbejdet med følgende 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 kommunika-

tion og øvrige erhvervsrelaterede tekster 
- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 
- 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. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Herunder følger en kortfattet oversigt over de væsentligste arbejdsformer: 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
- Digitale afrapporteringsformer 
- Værkslæsning 
- Skriftlighedsforløb (forløbet har fokuseret på basal danskfaglig metode og 

skriftlig fremstilling i forbindelse med analysen af fiktive tekster) 
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Titel 4 
 

 
Sprog og Kommunikation 

Indhold  

SPROG: Dette forløb omhandler sprog og kommunikation i en bred forstand, hvor 
merkantile perspektiver er blevet anlagt på undervisningen eksempelvis igennem 
inddragelsen af forskellige former for reklamer. Af de mere klassiske discipliner in-
den for sprog og kommunikation har undervisningen blandt andet fokuseret på ar-
gumentation (toulmin), appelformer, retorik, humor og sociolingvistik. 

 

Primærlitteratur: 

- Informationssiden (hjemmeside) med titlen ”Alkohols skadelige virkning” fra 
Dansk Misbrugscenter 
(https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/blog/alkoholens-skadelige-
virkninger/) 

- Informationssiden (hjemmeside) med titlen ”Én gang for alle – er det sundt at 
drikke en lille smule?” fra Videnskab.dk (https://videnskab.dk/krop-
sundhed/en-gang-for-alle-er-det-sundt-at-drikke-en-lille-smule) 

- Billedreklame fra Cordaid (Handbag) 

- Billedreklame fra BMW (Spare Parts for Humans) 

- Billedreklame fra Campari med Eva Mendes (Campari Tales) 

- Billedreklame fra Colgate (Number 1 Brand Recommended by Dentists) 

- Billedreklame fra Dior (Addict) 

- Billedreklame fra Camel (More Doctors Smoke Camels than any other Ciga-
rette!) 

- Billedreklame fra Camel (Where a Man Belongs) 

- Ulla Dahlerups tale ved Dansk Folkepartis årlige Landsmøde I 2003 

- Annika Aakjærs sketch+sang ved Zulu Comedy Galla 2019 om menstruation 
(https://www.facebook.com/watch/?v=1159062314278001) 

- Sketchen ”Kritiske Licensbetalere” med Michael Bertelsen og Morten Messer-
schmidt i De Uaktuelle Nyheder 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZsCovtzmye) 

- Sangen ”Er der stemning for en dæmning?” med Niels Hausgaard 
(https://www.youtube.com/watch?v=JLN2jgeVZGk) 

https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/blog/alkoholens-skadelige-virkninger/
https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/blog/alkoholens-skadelige-virkninger/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/en-gang-for-alle-er-det-sundt-at-drikke-en-lille-smule
https://videnskab.dk/krop-sundhed/en-gang-for-alle-er-det-sundt-at-drikke-en-lille-smule
https://www.facebook.com/watch/?v=1159062314278001
https://www.youtube.com/watch?v=ZsCovtzmye
https://www.youtube.com/watch?v=JLN2jgeVZGk
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- Afsnit 1+2 af TV2 Zulus komedieserie Minkavlerne fra 2019 

- Reklamefilmen ”Alt det vi deler” fra TV2 
(https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg) 

- Parodien ”Alt det lort vi deler” fra DR3 på reklamefilmen ”Alt det vi deler” fra 
TV2 (https://www.youtube.com/watch?v=FcUtHfV6p6I) 

- Teksterne til ”Knokler hårdt” og ”Penge kommer går” af Gilli fra XX 

- Videoerne til ”Knokler hårdt” og ”Penge kommer går” af Gilli fra XX 

- Ted Talk med Greta Thunberg fra 2018 om “School strike for climate” 
(https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A) 

- Oversat udgave og video af Greta Thunbergs tale ved klimatopmødet i Katowice 
i 2018 (http://jordbrug.dk/greta-thunbergs-tale-ved-klimatopmoedet-i-polen/) 

- Video af Greta Thunbergs tale ved klimatopmødet i New York i 2019 
(https://www.youtube.com/watch?v=u9KxE4Kv9A8) 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Håndbog til dansk: argumentation 

(https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205) 

- Sammenklippet teorimateriale om klassiske appelformer fra ukendt kilde 

- Håndbog til dansk: Retorik (https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204) 

- Gymdansk.dk: Retoriske virkemidler (https://www.gymdansk.dk/retoriske-
virkemidler.html) 

- TV-klip med humorforsker Mette Møller på TV2 Lorry i 2015 
(https://www.youtube.com/watch?v=S11Y4XhIZ7U) 

- Artikel om humorens sproglige virkemidler fra litteratursiden.dk 
(https://litteratursiden.dk/artikler/humorens-sproglige-virkemidler) 

- Håndbog til Dansk: Analysemodel til raptekster 
(https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=216&L=0) 

- Håndbog til Dansk: Analysemodel til spillefilm 
(https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=234&L=0) 

- Håndbog til Dansk: Retorisk analysevejledning til taler 
(https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212) 

 
Danskfagligt værk: 
- Spillefilmen ”Ækte Vare” fra 2014 af Fenar Ahmad 

(https://www.dr.dk/tv/se/aekte-vare/aekte-vare-2/aekte-vare). Filmen er pri-

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg
https://www.youtube.com/watch?v=FcUtHfV6p6I
https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A
http://jordbrug.dk/greta-thunbergs-tale-ved-klimatopmoedet-i-polen/
https://www.youtube.com/watch?v=u9KxE4Kv9A8
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204
https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
https://www.youtube.com/watch?v=S11Y4XhIZ7U
https://litteratursiden.dk/artikler/humorens-sproglige-virkemidler
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=216&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=234&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212
https://www.dr.dk/tv/se/aekte-vare/aekte-vare-2/aekte-vare
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mært bearbejdet sociolingvistisk, hvor sprognære observationer er blevet sam-
menholdt med filmens etablering af socialt og samfundsmæssigt for at vise, 
hvordan sproget understøtter miljøet i filmen. 

 
Omfang 
 

 
Forløbet udgør 15 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 20 timers undervisning 
– og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 100 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Eleverne har arbejdet med følgende faglige mål: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-
vende grammatisk terminologi 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt 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 kultu-
relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, 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 

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

 
Eleverne har arbejdet med følgende 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 kommunikati-
on og øvrige erhvervsrelaterede tekster 
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- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 

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

- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

- litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Herunder følger en kortfattet oversigt over de væsentligste arbejdsformer: 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
- Digitale afrapporteringsformer 
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Titel 5 
 

 
Litteraturen i det 19. århundrede 
(Romantikken + Det Moderne Gennembrud) 
 

Indhold  

LITTERATUR: Forløbet fokuserer på den litterære variation inden for perioderne 
Romantikken (1800-1870) og Det Moderne Gennembrud (1870-1890). Hovedvægten 
i forløbet er lagt på Romantikken, men der herefter er fokuseret på, hvordan Det 
Moderne Gennembrud kan ses som en reaktion på Romantikken.  

  I forbindelse med Romantikken er der taget udgangspunkt i Nyplatonisme, Univer-
salromantik, Nationalromantik, Poetisk realisme, Romantisme og religiøs digtning i 
perioden – mens der i forbindelse med Det Moderne Gennembrud er taget udgangs-
punkt i en generel karakteristik af litteraturen og samfundet fra 1870-1890, hvor te-
matiseringen af køn, kirke og klasse dog er fremtrædende i undervisningens tilrette-
læggelse. Undervisningen i begge litterære perioder har desuden fokuseret på kanon-
forfatterne fra Læreplan 2017 – og disse kanonforfattere er endvidere blevet supple-
ret med yderligere primær- og sekundærlitteratur. 

 

ROMANTIKKEN: 1800-1870 

 

Primærlitteratur 

- Schack Staffeldts digt Indvielsen fra 1804 
(https://kalliope.org/da/text/staffeldt1804a1) 

- Caspar David Friedrichs maleri Der wanderer über dem nebelmeer fra 1818 
(https://imgur.com/JuUET9b) 

- Johan Sebastian Welhavens digt Digtets Aand fra 1844 
(https://kalliope.org/da/text/welhaven2001051206) 

- Hans Christian Andersens digt I Danmark er jeg født fra 1850 
(https://www.ugle.dk/i_danmark_er_jeg_foedt_1.html) 

- Adam Oehlenschlägers sang Fædrelandssang fra 1819 

- Adam Oehlenschlägers digt Morgenvandring fra 1805 

- Nikolai Frederik Severin Grundtvigs salme De Levendes Land fra 1824 
(https://kalliope.org/da/text/grundtvigandresalmera3) 

- Uddrag fra Steen Steensen Blichers novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog 
fra 1824 (https://litthist.systime.dk/index.php?id=253) 

- Hans Christian Andersens eventyr Skyggen fra 1847 

https://kalliope.org/da/text/staffeldt1804a1
https://imgur.com/JuUET9b
https://kalliope.org/da/text/welhaven2001051206
https://www.ugle.dk/i_danmark_er_jeg_foedt_1.html
https://kalliope.org/da/text/grundtvigandresalmera3
https://litthist.systime.dk/index.php?id=253


 

Side 19 af 29 

(https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/skyggen) 

- Brødrene Grimms nedskrevne folkeeventyr Eventyret om én, der drog ud for at lære 
frygt at kende fra 1812-1814 

- Bernhard Severin Ingemanns novelle Glasskabet fra 1847 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Grundbogen Litteraturhistorien på langs og på tværs: Om begrebet Litteraturhistorie 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=237) 

- Grundbogen Litteraturhistorien på langs og på tværs: Kapitel 5 om Romantikken 
(https://litthist.systime.dk/index.php?id=124) 

- Analyse af folkeviser (analysevejledning) 

- Håndbog til Dansk: Litterær analyse af digte (analysevejledning) 

 
Supplerende materiale: 
- Folkevisen Ebbe Skammelsøn (https://kalliope.org/da/text/folke2001042102) 

- Isam Bachiris genindspilning af digtet I Danmark er jeg født fra 2007 

- Pilotafsnittet af TV-serien Vikings (S1E1) fra 2013 
(https://www.netflix.com/dk/title/70301870?tctx=0%2C0%2Cc74fb70a-cf5f-
4c64-a960-60e70578e042-358656626%2C%2C&trackId=13752289) 

 
Danskfaglig værklæsning: 
- Ingen 

https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/skyggen
https://litthist.systime.dk/index.php?id=237
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
https://kalliope.org/da/text/folke2001042102
https://www.netflix.com/dk/title/70301870?tctx=0%2C0%2Cc74fb70a-cf5f-4c64-a960-60e70578e042-358656626%2C%2C&trackId=13752289
https://www.netflix.com/dk/title/70301870?tctx=0%2C0%2Cc74fb70a-cf5f-4c64-a960-60e70578e042-358656626%2C%2C&trackId=13752289
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DET MODERNE GENNEMBRUD: 1870-1890 

 

Primærlitteratur 

- Uddrag fra Georg Brandes’ forelæsning med titlen Hovedstrømninger i det 19de Aar-
hundredes Litteratur fra 1871 (https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-
litteratur-1871/) 

- Holger Drachmanns digt Engelske Socialister fra 1872 
(https://kalliope.org/da/text/drachmann1999031701) 

- Uddrag fra JP Jacobsens roman Pesten i Bergamo fra 1881 
(https://kalliope.org/da/text/jacobsen2001082604?fbclid=IwAR0-RlEOliaO-
1qllzSa-uWPbdAbCeMz6cuRhdp0R1jpNU_H4kK08W7Vu90) 

- Herman Bangs artikel Branden fra 1884 

- Herman Bangs novelle Irene Holm fra 1890 
(https://dansksiderne.dk/index.php?id=7290) 

- Henrik Pontoppidans krønike Ørneflugt fra 1899 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Litteraturhistorien på langs og på tværs – Kapitel 6: Det Moderne Gennembrud 

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

- Håndbog til Dansk: Litterær analyse af digte (https://hbdansk.systime.dk/?id=p195) 

- Håndbog til Dansk: Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa 
(https://hbdansk.systime.dk/?id=p171) 

- Artiklen Journalisten Herman Bang fra Litteratursiden.dk 
(https://litteratursiden.dk/artikler/journalisten-herman-bang) 

- TV-programmet Øgendahl og de store forfattere: Henrik Pontoppidan 
(https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-henrik-
pontoppidan_132954) 

 
Supplerende materiale: 
- Udvalgte digte fra Caspar Erics digitale digtsamling Dage med Covid-19 fra 2020 

(https://covid19digte.tumblr.com/archive) 

 
Danskfaglig værklæsning: 
- Novellesamlingen Fra Hytterne af Henrik Pontoppidan fra 1905 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/
https://kalliope.org/da/text/drachmann1999031701
https://kalliope.org/da/text/jacobsen2001082604?fbclid=IwAR0-RlEOliaO-1qllzSa-uWPbdAbCeMz6cuRhdp0R1jpNU_H4kK08W7Vu90
https://kalliope.org/da/text/jacobsen2001082604?fbclid=IwAR0-RlEOliaO-1qllzSa-uWPbdAbCeMz6cuRhdp0R1jpNU_H4kK08W7Vu90
https://dansksiderne.dk/index.php?id=7290
https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://hbdansk.systime.dk/?id=p195
https://hbdansk.systime.dk/?id=p171
https://litteratursiden.dk/artikler/journalisten-herman-bang
https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-henrik-pontoppidan_132954
https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-henrik-pontoppidan_132954
https://covid19digte.tumblr.com/archive
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Omfang 
 

 
Forløbet udgør 22 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 29 timers undervisning – 
og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 250 sider 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 
inden for følgende faglige mål: 

– udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

– demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundt-
lige som skriftlige sammenhænge 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, 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 kultu-
relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-
nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

– demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres for-
bindelse til nutiden 

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

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 
inden for følgende kernestof: 

– mangfoldige litterære genrer 

– mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Hol-
berg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, 

– Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Jo-
hannes 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. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
- Klasseundervisning 
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- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
 
OBS: Dette forløb er delvist afviklet under Corona-nedlukningen 
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Titel 6 
 

 
Skriftlighedsforløb om essaygenren 
 

Indhold  

SKRIFTLIGHED: Dette forløb har givet eleverne en grundlæggende forståelse for 
essaygenren med alle de muligheder og begrænsninger, der nu engang ligger i, at 
undervisningen næsten udelukkende er afviklet virtuelt under Coronaperioden. Ind-
ledningsvis er der gennemarbejdet autentiske elev-essays med fokus på emnet ny-
hedsformidling. Forløbets afsluttende essayopgave havde parforhold og kærlighed 
som tematisk fokus, hvorfor selve forløbet også har haft dette tematiske fokus. 

 

Primærlitteratur 

- Artiklen ”Fakta er kedelige - derfor er fake news populære” fra Berlingske i 2018 

- Uddrag af TV-programmet ”Hvorfor hører vi ikke om de vigtige ting, 
der sker?” fra DR-programserien ”Frank ser rødt” fra 2013 

- Essayet ”Nej” af Susanne Brøgger fra essaysamlingen Kærlighedens veje og 
vildveje fra 1975 

- Salmen ”Det er så yndigt at følges ad” af Nikolai Frederik Severin Grundtvig fra 
1855 

- Dokumentarfilmen ”Dem vi var” af Sine Skibsholt fra 2016 
(https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/dem-vi-var-0) 

- Podcasten ”Supertanker: Findes den eneste ene?” af DR fra 2018 
(https://www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-63) 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- YouTubevideo med pædagogisk forklaring af essaygenren 

(https://www.youtube.com/watch?v=T_hP2cmif1M) 

- YouTubevideo med pædagogisk forklaring af reflekterende skrivning 
(https://www.youtube.com/watch?v=kSDUDhT9Q5c) 

- Undervisningsministeriets vejledning til bedømmelseskriterierne for essaygenren 
(2019) 

 

Hovedværk: 
- Dokumentarfilmen ”Dem vi var” af Sine Skibsholt fra 2016 

(https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/dem-vi-var-0), der er blevet vist i 
undervisningen for at få eleverne til at reflektere over, hvor grænserne for kær-
ligheden går – og om man er forpligtet til at elske og ære hinanden igennem dy-

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/dem-vi-var-0
https://www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-63
https://www.youtube.com/watch?v=T_hP2cmif1M
https://www.youtube.com/watch?v=kSDUDhT9Q5c
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/dem-vi-var-0
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be livskriser. 

 

Omfang 
 

 
Forløbet udgør 8 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 10,66 timers undervis-
ning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 50 sider 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 
inden for følgende faglige mål: 

– udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 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 

– 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 for-
bindelse til nutiden 

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

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 
inden for følgende kernestof: 

– mangfoldige litterære genrer 

– litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

– litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
- Klasseundervisning (virtuelt på Teams) 
- Pararbejde (virtuelt på Teams) 
- Fremlæggelser (virtuelt på Teams) 
- Skriftlige øvelser (virtuelt på Teams) 
 
OBS: Dette forløb er afviklet under Corona-nedlukningen 
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Titel 7 
 

Nyeste tid (2000-2020) 

Indhold  

LITTERATUR: Dette forløb beskæftiger sig med dansk litteratur fra 2000 til 2020 
som en optakt til Dansk-Historie-Opgaven– og de første tekster har omhandlet den 
såkaldte Provinsrealisme. I dette forløb har klassen skiftet lærere fra Jeppe Kræm-
mergaard til Rune Hestbech. 

 

Primærlitteratur: 

- Tekstuddrag fra romanen ”De” af Helle Helle fra 2018 

- Sangen ”Hjemstavn” af Allan Olsen fra pladen JØWT 

- Sangen ”Lad min regning stå” af Allan Olsen fra pladen JØWT 

- Spillefilmen ”Fight Club” af David Fincher fra 1999 

- Novellen ”Vadehavet” af Dorthe Nors fra novellesamlingen ”Kantslag” fra 
2008 

 
Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
- Litteraturhistorien på langs og på tværs: Det 21. århundrede: Eksperimenteren-

de realisme (https://litthist.systime.dk/index.php?id=127) 

 

Danskfagligt værk: 
- Spillefilmen Frygtelig Lykkelig af Henrik Ruben Genz fra 2008 

 

Omfang 
 

 
Forløbet udgør 18 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 24 timers undervisning 
– og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 120 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompeten-
cer inden for følgende faglige mål: 

– udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere 

– analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=127
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– perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, interna-
tionale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

– demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres for-
bindelse til nutiden 

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

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompeten-
cer inden for følgende kernestof: 

– mangfoldige litterære genrer 

– litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

– litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
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Titel 8 
 

Litteraturhistorie 

Indhold  

LITTERATUR: Dette forløb beskæftiger sig med litteraturhistorien fra ca. år 1000 
til 2000. Dog er perioden Romantikken og Det Moderne Gennembrud kørt i 2.g, 
hvorfor disse perioder er undtaget i dette forløb.  

 

Primærlitteratur: 

- Folkevisen “Hr. Bøsmer i Elverhjem” fra Karen Brahes foliohåndskrift fra cir-

ka 1570., https://litthist.systime.dk/?id=c1401  

- Sagaen “LAKSDØLASAGA”, https://litthist.systime.dk/?id=c1333 

- Tekstuddrag af ”Jean de France” af Ludvig Holberg fra 1722 

https://litthist.systime.dk/?id=286  

- Novellen ”Lønningsdag” af Martin A. Nexø fra 1900 

- Digtet ”Paa Memphis Station” af Johannes V. Jensen fra 1906 

- Digtet ”Rio Janeiro” af Tom Kristensen fra 1914 

- Fortællingen ”Soldaten og pigen” af Martin A. Hansen fra 1947 

- Fortællingen ”Ringen” af Karen Blixen fra 1958 

- Digtet ”Livet i badeværelset” af Klaus Rifbjerg fra 1960 

- Novellen ”Patienten” af Peter Seeberg fra 1962 

- Digtet ”Tumlingen” af Per Højholdt fra 1966 

- Knækprosaen ”Fredag, Lørdag, Søndag” af Vita Andersen fra 1977 

- Digtet ”Natmaskinen” af Michael Strunge fra 1981 

- Novellen ”Film” af Helle Helle fra 1996 

 

 

Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 
 
- Litteraturhistorien på langs og på tværs fra Systime: Kapitel 1-4 og 7 

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

 

https://litthist.systime.dk/?id=c1401
https://litthist.systime.dk/?id=c1333
https://litthist.systime.dk/?id=286
https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage
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Supplerende materiale:  

- Spillefilmen ”En kongelig affære” instrueret af Nikolaj Arcell fra 2012 

 

Omfang 
 

 
Forløbet udgør 25 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 33,33 timers undervis-
ning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 180 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompeten-
cer inden for følgende faglige mål: 

– udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt 

– demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, 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 kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, interna-
tionale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

– demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres for-
bindelse til nutiden 

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

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 
Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompeten-
cer inden for følgende kernestof: 

– mangfoldige litterære genrer 

– mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Hol-
berg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, 

– Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Jo-
hannes 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 



 

Side 29 af 29 

– litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
- Klasseundervisning 
- Pararbejde 
- Fremlæggelser 
- Skriftlige øvelser 
 

 
 
 
 
 


