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Titel 1 

 

Den moderne familie 

Indhold Grundforløbet har fokus på, at arbejde med alsidige faglige metoder i dansk. Dette for 

at eleverne kan arbejde på den mest hensigtsmæssige måde ved analyse og 

fortolkning af tekster, billeder, dokumentarfilm osv. Samtidig får eleverne indblik i, 

hvorledes faget adskiller sig fra andre fag. 

For at gøre metoderne spiselige for første årgang, tager materialet udgangspunkt i 

temaet Den Moderne Familie. Et emne, som alle på hver deres måde, kan relatere til. 

Vi skal således undersøge, hvordan Den Moderne Familie beskrives i noveller, digte, 

dokumentarer og andre tekster, der cirkulerer i samfundet.  

 

Baggrundsmateriale: 

▪ ”Samfundsfaglig oversigt over den moderne familie” (sammenskriv fra 

SamfNu.Systime). 

Artikler: 

▪ ”Den moderne familie er under pres” Analyse af Per Schultz Jørgensen bragt i 

Politiken 21. marts 2011. 

▪ ” De røde har glemt os mænd” af Johannes C. Jensen, bragt i Information maj 

2011 

▪ ” Der kom et brev fra mandeproletariatet” af Anne Sophia Hermansen, bragt på 

Berlingske hjemmeside maj 2011.  

▪ ”Kronik: Opbrud: Lever familien? – Ja, men det er en ny familie” af Lars Denica m. 

fl., bragt i Berlingske Tidende 1. juni 2008. 

Skønlitteratur: 

▪ Christina Hesselholdt: ”I familiens skød”, 2007 (uddrag). 

▪ Naja Marie Aidt: Ond i Sulet, 1993. 

▪ Mai Brostrøm: Tenerife, here we come! 1996. 

▪ Kristina Nya Claffey: ”Mor og Busser”, 2014 (uddrag). 

Reklamer: 

▪ Ikea Family Magasin (Trykte reklamer). 

▪ IKEA: “Every other week” (Reklamefilm). 

Dokumentar: 

▪ Dokumentar: ”Skilsmisse i børnehøjde” (TV2 2016). 

▪ Dokumentar: ”En vej – To Verdener” (DR1 2016). 

Teori:  

▪  Larsen, Ole Schultz ”Håndbog til dansk”. Systime. (Udpluk). 

▪ Kapitel 3: Litteratur: underkapitel 3.1-3.5 (hvad handler teksten om, 

komposition, fortæller, fremstillingsformer, tema og perspektivering). 

▪ Kapitel 4.9: Retorik 



 

▪ Kapitel 4.10: Argumentation 

▪ Kapitel 5.1: Avisjournalistik: Meningsjournalistik. 

▪ Kapitel 5.2: Dokumentar 

▪ Kapitel 5.6: Reklamer  

Omfang 
 

Ca. 18 moduler 

Ca. 122 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Området bruges som opstartsforløb til danskfaget. Eleverne skal her tilegne sig viden 

om fagets grundlæggende begreber samt fagets identitet og metoder. Derfor 

arbejdes der med et alsidigt materiale i et danskfagligt perspektiv. Vi skal arbejde med 

danskfagets forskellige genrer, og vi skal analysere, fortolke og perspektivere ud fra 

den litterære, den sproglige og mediemæssige vinkel. 

 

Faglige mål: 
▪ Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt 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 fiktive tekster. 

▪ Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster. 

▪ 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. 
▪ Litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

▪ Klasseundervisning. 

▪ Pararbejde. 

▪ Fremlæggelser. 

▪ Skriftlige øvelser. 

Retur til forside 
 
 
 
 



 

Retur til forside 

 

Titel 2 
 

Medie, magt og sandhed 

Indhold Dette forløb har fokus på, hvordan begivenheder kan blive til nyheder og indgå i et 

kredsløb af medietekster, der løbende udvikler sig. Fri og lødig nyhedsformidling har 

længe spillet en væsentlig rolle for den borgerlige offentlighed, der betragtes som en 

forudsætning for demokrati. Vi skal ud over den klassiske nyhedsformidling, 

beskæftige os med overgangen fra gatekeeping til gatewatching samt fake news og 

hvorledes denne udfordrer den borgerlige offentlighed. Dertil skal vi arbejde med 

sociale medier, delingskultur og influencer marketing. Forløbet skal altså udvikle 

elevernes viden om kommunikation og styrke elevernes evne til at begå sig i et 

demokratisk samfund 

 

Baggrundsmateriale: 

▪ Rangvid, Mads og Mimmi Sørensen 2018: ”Perspektiver i dansk”. 

Dansklærerforeningen.  

o Side 270-275: Om nyhedskredsløbet og nyhedstrekanten. 

o Side 276-278: Om nyhedskriterierne.  

o Side 279-284: Om genrer, vinkling og kilder. 

o Side 288-290: Om ændringer i nyhedskredsløbet – opinionssporet. 

o Side 292-298: Om gatekeeping, gatewaching og Fake News. 

 

▪ Larsen, Ole Schultz ”Håndbog til dansk”. Systime. 

o Kap. 5.1: Avisjournalistik (Om avisens genrer). 

 

▪ Hendricks, Vintcent & Camilla Mehlsen 2019. ”Like”. Information. 

o Side 136-137, 140-141 og 143: Om informationskvalitet og spredningen af 

Fake News. 

o Side 146-150, 152-159: Om det postfaktuelle demokrati (uddrag). 

 

▪ Petersen, Jan Aasbjerg og Johanne Katrine Larsen 2018. ”Dig og digital dannelse i 

dansk”. Dansklærerforeningen. (Uddrag). 

o Side 8-16: Digital kommunikation og Web 2.0. 

o Side 20-40: Journalistik på sociale medier og internettet. 

o Side 46-53: Onlineidentiteters performancer på sociale medier. 

o Side 64-73: Marketing på sociale medier.  

o Side 80-93: At analysere multimodale tekster fra sociale medier. 

Artikler: 

▪ Finne, Kristina: ”Her er medieforbrugerne seks behov” (Lixen 20. maj 2019). 

▪ Mariager, Arne: ”Det gør stadig ondt at sige Haderslev dam” (JydskeVestkysten 9. 

november 2019). 



 

▪ Møller, Inge Rogart: ”Før murens fald var atombomben en reel trusel” 

(JydskeVestkysten 9. maj 2019). 

▪ Overgaard, Mathias: ”Kampfly-naboer er utilfredse med udsigt til 

millionerstatning” (JydskeVestkysten 9. november 2019). 

▪ Jacobsen, Søren Henriksen: ”BED FOR MIG, BED FOR MIG” (Ekstra Bladet 23. april 

2019). 

▪ Lund, Jan: ”Bomberne i Sri Lanka ramte landets vigtigste erhverv” (Morgenavisen 

Jyllands-Posten 24. april 2019). 

▪ Bang; Herman: ”Branden” (1884). 

▪ BT: Debatside: ”Ja, medlidenhed er misforstået” og ”Nej, det er vores pligt at 

hjælpe” (9. september 2015). 

▪ Andersen, Erik Poul: ”Asylansøgere ville sprænge danskere i luften” (Den korte 

avis 17. maj 2017). 

▪ Ritzau : ”Syrer tiltalt for bombeplaner” (Jyllands-Posten 11. juli 2017). 

▪ Thostrup, Anne-Sophie Rømer: ”Sociolog advarer: Det er et demokratisk problem 

at google skeler til unges søgehistorik” (Jyllands-Posten 16. december 2019). 

▪ Benner, Torben: Coronakrisen har givet danskerne massiv tillid til klassiske medier. 

Facebook og Twitter er helt i bund. (Politiken 23. marts 2020). 

▪ Sjöberg, Alexander: Fotofortælling: Nu bliver der stille. (Politiken 12. marts 2020). 

 

Billeder og multimodale tekster: 

▪ Pavel Kuczinsky: ”Facebook” (2014). 

▪ Forskellige Instagrampost. 

Reklamer: 

▪ Visitdenmarknow.com: Danish mother seekeing (2009). 

▪ Carla Mickelborg: ”Sådan får jeg råd til mine ønsker” 

https://www.youtube.com/watch?v=3gJ-gtny4uc (14. januar 2018). 

▪ Carla Mickelborg: ”Sådan får jeg råd til at rejse mere” 

https://www.youtube.com/watch?v=f75MLddgLa8 (3. september 2017). 

▪ Camilla Frederikke ”Jeg køber en Gucci-taske” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls6pxfK_E2I (2. juli 2017). 

 

Klip og Youtube: 

▪ DR2 Deadline – debat mellem Lisbeth Zornig og Marie Krarup (10. september 

2015). 

▪ DR Deadline – samtale mellem Niels Krause Kjær og Jeppe Juhl (24.marts 2017). 

▪ Ted Talks: Eli Pariser: Beware online “Filter-bubbles” (2. Maj 2011). 

▪ Fie Laursen: ”Min ærlighed”. 

 

Dokumentar: 

▪ Dokumentar: ”Ryd forsiden 1: Dødstrusler og deadlines” (DR1 1. december 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=3gJ-gtny4uc
https://www.youtube.com/watch?v=3gJ-gtny4uc
https://www.youtube.com/watch?v=f75MLddgLa8
https://www.youtube.com/watch?v=f75MLddgLa8
https://www.youtube.com/watch?v=f75MLddgLa8
https://www.youtube.com/watch?v=Ls6pxfK_E2I
https://www.youtube.com/watch?v=Ls6pxfK_E2I


 

Omfang 

 

Ca. 20 moduler 

Ca. 186 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Eleverne bliver præsenteret for mediernes historiske og teknologiske udvikling, og får 

kendskab til tendenser i samtidens danske medier, herunder mediernes overordnede 

samfundsmæssige rolle og funktion. Herunder får de kendskab til digitale mediers 

indhold og de dertil knyttede etiske problemstillinger. De skal dermed kunne 

analysere og vurdere ikke-fiktive tekster.  

Som afslutning på forløbet gennemføres SO1, hvor der er fokus på sociale medier og 

digital dannelse. 

 

Faglige mål: 

▪ Demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske medier, herunder samspil 

mellem internationale strømninger. 

▪ Demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion, samt indsigt i 

tilhørende problemstillinger. 

▪ Demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

▪ Demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 

som skriftlige sammenhænge. 

▪ Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster. 

 

Kernestof: 

▪ Dansk sprog; sproglig variation og anvendelse i professionelle sammenhænge. 

▪ Sagtekster inden for journalistik; nyhedsartikel, reportage, kronik, leder, new 

Journalisme osv. 

▪ Multimodale tekster. 

▪ Digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier. 

▪ Medieanalytiske begreber og metoder. 

▪ Mediehistorie. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

▪ Læreroplæg i form af præsentationer og oversigter. 

▪ Klasseundervisning og samtale, der skal træne eleverne i at indgå i dialogisk 

undervisning. 

▪ Individuelle opgaver, der skal bidrage til elevernes selvstændighed. 

▪ Gruppearbejde, der skal gøre eleverne selvstændige og træne deres 

løsningsfærdigheder 

▪ Casearbejde/projektarbejdsform med fremlæggelse, hvor eleverne kan øve deres 

fremtræden foran en mindre forsamling. 

▪ Skriftligt arbejde. 

▪ Proces- og formidlingsorienterede aktiviteter. 

 

Retur til forside 

 
 
 



 

Titel 3 

 

Mytebilleder i litteraturen 

 

Indhold Forløbet ”Mytebilleder i litteraturen” har fokus på myternes betydning for  

Myter har altid haft en speciel placering inde for skønlitteraturen. De giver 

associationer til mange sider af menneskers liv. Genrens særlige kendetegn og kvalitet 

er, at mange myter beskæftiger sig med livsnære problemer, temaer og moralske 

værdier, som også er centrale for nutidens mennesker. 

Også i dag skrives nye tekster med udgangspunkt i de gamle myter og disse dukker op 

i voksenlitteratur, film, computerspil osv. Ligeledes indgår mytiske allusioner som 

centrale motiver i litteraturen, da de er konstante, forstået således, at de behandler 

almenmenneskelige grundvilkår. Myter udgår en rigdom af inspiration for litteraturen 

og bidrager til at lukke tekstforståelsen op i mange henseender. Dette, da myter 

rummer en fælles erfaring kredsende omkring overmod, aggression, kærlighed, 

narcissisme og ikke mindst overgangen fra barn til voksen. 
 

I dette forløb er der løbende implementeret mindre skriveøvelser knyttet til analysen 

af skønlitteratur. 

 

Baggrundsmateriale: 

▪  Larsen, Ole Schultz ”Håndbog til dansk”. Systime. 

o Kap. 3: Litteratur (3.1 - 3.7). 

▪  Møller, Kirsten 2005. ”Eventyr i dansk”. Systime.  

o Side 8-15: Eventyrets udvikling. Fra folkeeventyr til fantasy. 

 

▪  Jacobsen, Jørn og Ole Benn 1999. ”Mytemotiver i dansk litteratur”. Systime. 

o Side 7-9: Indledning. 

o Side 11-13: Kap. 1: Altings ulidelige klarhed. 

o Side 39-41: Kap. 2: Væbnet med vinger. 

o Side 101-104: Kap. 4: Veritas og Vanitas – Sandhed og forfængelighed. 

 

▪  I-bog: Litteraturhistorien på langs og på tværs. 

o Kap. 8: 2000-2020: eksperimenterende realisme: 

Fantasi og dystopi – På kanten af virkeligheden. (I skal kun læse dette 

afsnit). 

▪  I-bog: Danske forfattere. 

o Kap. 1990-2000: Charlotte Weitze. 

Litterær tradition - Charlotte Weitze. 
 

▪  I-bog: Litteraturens huse:  
o Kap. Oversigter. 

Motivlinjeoversigt: Fra barn til voksen. 
 

▪  I-bog: Textanalyse: Kap. At analysere fiktionstekster: 

o Eventyr: Komposition, fortælleregler og motiver. 

 



 

Skønlitteratur: 
▪  Mytemotiver i dansk litteratur: 1. Mosebog kap 2 og 3. (Om syndefaldet) 

▪  Charles  Perrault: ”Den lille rødhætte”, 1697. 
▪  Charlotte Weitze: ”Villy”, 1999. 
▪  Martin A. Hansen: ”Paradisæbler”, 1953. 

 
▪  Mytemotiver i dansk litteratur: Af Ovids ”Forvandlinger”: Daedalus og Icarus (Om 

Ikarsomyten) 
▪  Karen Blixen: ”Dykkeren”, 1958. 
▪  Folkevise: Germand Gladensvend. 
 
 
▪  Mytemotiver i dansk litteratur: Af Ovids ”Forvandlinger” Narcissus og Ekko (Om 

Narcissusmyten) 
▪  H.C. Andersen: ”Kejserens nye klæder”, 1837. 
▪  Brødrene Grimm: ”Snehvide”. 
 
▪  Værk: H.C. Andersen: Eventyr fortalte for børn, 1837. (Indeholder Kejserens nye 

klæder og Den lille havfrue). 

 
Billeder: 

▪  Michelangelo: ”Adam og Eva uddrives fra Paradiset”, 1508-1512. 

▪  Henry Heerup: ”Paradisets have”, 1945 

 

Reklamer og klip: 

▪  Doritos Adam and Eve Super Bowl 2011: https://www.youtube.com/embed/V4kePd-

yeT8?rel=0%22%3Ehttp:// 

▪  Smirnoff The Apple Bite TV Commercial 2014: 

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

▪  Axe Excite: I andělé podlehnou 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=NA7emTkPmDc 

▪  Narcissus myten 2015: https://www.youtube.com/watch?v=YFNXfyrdmF8 

▪  Echo and Narcissus: Greek mythology - See U in History (Fixed) 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uMVPA2Vwh8 
 

▪  The Fall of Icarus ( The Flight of Daedalus and Icarus) - Greek Mythology - See U in 

History: https://www.youtube.com/watch?v=3nuAEYkzKHg 

 

 

Artikler: 

▪  Rasmussen, Anita Brask: ”Askepot var luder” (Information 1. februar 2013). 
▪  Hougaard, Andreas Bach: ”Rødhætte blev ædt og kongen voldtog Tornerose” (BT. 

23. december 2015). 
▪  Wind-Friis, Lea: ”Vi bliver mere og mere forelskede. I os selv”, (Politiken 18. 

november 2016). 

https://www.youtube.com/embed/V4kePd-yeT8?rel=0%22%3ehttp://
https://www.youtube.com/embed/V4kePd-yeT8?rel=0%22%3ehttp://
https://www.youtube.com/embed/V4kePd-yeT8?rel=0%22%3ehttp://
https://www.youtube.com/watch?v=ZIOqhBSE_zg
https://www.youtube.com/watch?v=NA7emTkPmDc
https://www.youtube.com/watch?v=YFNXfyrdmF8
https://www.youtube.com/watch?v=9uMVPA2Vwh8
https://www.youtube.com/watch?v=3nuAEYkzKHg


 

 
 

Omfang 
 

Ca. 20 moduler 

Ca. 189 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

I alle kulturer har man fortællinger om at blive voksen. Når barnet bliver voksen, er 
det ikke længere naivt, uskyldigt og uvidende. Nu kræves der af den voksne, at han 
eller hun kan være ansvarlig, træffe de rigtige valg, skelne mellem rigtigt og forkert. I 
de fleste kulturer er overgangen fra barn til voksen forbundet med opdagelsen af det 
andet køn og seksualiteten. Det første møde er forbundet med mystik, længsler, 
forventninger og frygt. Hvordan skal det gå? Hvem bliver jeg til bagefter? Der er 
måske noget farligt ved at træde ind i de voksnes verden. Mange fortællinger handler 
om at miste sig selv. Eleverne lærer i dette forløb om grundlæggende værktøjer til 
analyse af især fiktive tekster. De begreber, eleven skal have styr på, 
er motiv, tema, fortæller, synsvinkel, person- og miljøkarakteristik, samt hvordan disse 
danskfaglige begreber kan bruges til at lave en samlet fortolkning af en tekst. I den 
forbindelse skal begreberne intertekstualitet og perspektivering også i spil. 

 
Faglige mål: 

▪ Eleverne lærer at udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt. 

▪ Eleverne anvender forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst. Herunder redegøre, kommentere, vurdere og 

reflektere. 

▪ Eleverne analyserer og fortolker fiktive tekster. 

▪ Eleverne perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 

internationale, merkantile sammenhænge. 

▪ Eleverne demonstrerer kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden. 

▪ Eleverne demonstrerer viden om og reflekterer over fagets identitet og metoder. 

Herunder begreber som motiver, konflikter, personkarakteristik, 

miljøkarakteristik, kompositionsanalyse, fortælleteknik, fremstillingsformer, 

sproglige virkemidler. 

▪ Eleverne får kendskab til alsidige litterære genrer og beskæftiger sig med tekster 

der har betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang. 

 

Kernestof: 

▪ Danske tekster fra centrale litteraturhistoriske perioder. 

▪ Mindst én tekst af H.C. Andersen, Karen Blixen, Martin A. Hansen og Johannes V. 

Jensen. 

▪ Et værk. 

▪ En norsk tekst på originalsprog. 

▪ Litteraturanalytiske begreber og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

▪ Læreroplæg i form af præsentationer og oversigter. 



 

▪ Gruppearbejde med arbejdsopgaver, der skal træne elevernes selvstændighed. 

Her skal fokus også være på dybdelæsning. Underviser har rollen som 

opgavestiller og responsgiver. 

▪ Korte skriveøvelser, der skal bidrage til eleverne skriftlige formåen. 
▪ Kreative arbejdsformer: Hvor især skriftligt arbejde inkorporeres. Eleverne skal 

producere tekster, eksempelvis ved små opgaver og IT (Mundtlig gennemgang i 
plenum. Hvor eleverne skal formidle, konkludere, kritisere og perspektivere. 
Underviser fungerer som ordstyrer og strukturformidler under klassediskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 

 

Provokation 

 

Indhold  

LITTERATUR: Det tematiske forløb om provokation har fokus på 

provokationsbegrebet 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 prioriteret, 

hvorfor begreber som krænkelseskultur og fjerdebølgefeminisme samt offentlige 

personligheder 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 samfundsmæssige 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 eleverne i 

forhold til blandt andet race, religion, død, politik og andre former for lignende 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, almenskriftlige 

kompetencer (fokus på indledning, danskfaglig analyse, perspektivering og afrunding). 

I dette forløb blev skriftligheden inddraget i undervisningen, hvor der blev arbejdet 

aktivt med elevernes selvevalueringskompetence. 

 

Primærlitteratur: 

- Broby-Johansens digt ”ODALISK-SKØNHED” fra digtsamlingen BLOD (1922) 

- Broby-Johansens digt ”LIGET” fra digtsamlingen BLOD (1922) 

- Broby-Johansens digt ”BORDELPIGE DRÆBER UFØDT” fra digtsamlingen 

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) 

- Digtet “How to make a Dadaisk Poem” af Tristan Tzara (1920) 



 

- 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) 

- 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) 

- Sangen Den Danske Sang af Kai Hoffmann fra 1924 

(http://www.danskesange.dk/showsong.asp?mykey=25) 

- Sangen De Varme Lande Er Noget Lort af Shu-Bi-Dua fra 1978 

(http://www.danskesange.dk/showsong.asp?pageno=1&sstring=&ss1=&ss2=&ss

3=&mykey=201) 

- Sangen Ramadan i København af Isam Bachiri fra 2020 

(https://www.hojskolesangbogen.dk/nyheder/2019/sep/ramadan-i-

koebenhavn/) 

- DR’s Pigekors fremførsel af Den Danske Sang fra 2015 med melodi af Carl Nielsen 

(https://www.youtube.com/watch?v=u97WgsEFN_Y) 

- 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 

- Uddrag fra den tematiske antologi ”Ludermanifestet” af Louise Kjølsen, Ekaterina 

Andersen og Nikita Klæstrup (2017) 

- Spillefilmen Antchrist af Lars von Trier (2009) 

- Romanen Den Danske Borgerkrig 2018-24 af Kasper Colling Nielsen (2013) 
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Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 

- Ordbogsdefinition af "Provokation" fra Den Store Danske 

(https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=provokation) 

- 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) 

- Anmeldelsen af Den Danske Borgerkrig 2018-24 ”6 hjerter: Dansk borgerkrigs-

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 ”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,_stilretninge

r_efter_1910/dadaisme) 

- TV-programmet Provokationens Kunst: Kroppen i kunsten fra DRK 

(https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402112140) 

- 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) 

- Håndbog til Dansk: Medieanalyse af reklamefilm (analysevejledning) 

- Artiklen ”Er det verdens bedste reklame?” af Louise Lyck Dreehsen, bragt i 

Berlingske den 22. december 2008 

- 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) 

- Uddrag om ”Humor” fra grundbogen Textanalyse 

- Uddrag om ”Ironi” fra grundbogen Textanalyse 

- Uddrag om ”Satire og sarkasme” fra grundbogen Textanalyse 

- TV-programmet Provokationens Kunst: Religion i kunsten fra DRK 

(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402182140) 

- Artiklen ”Voldsom rejse ind i mørket” af Christian Monggaard, bragt i 

Information 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/) 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=provokation
https://litteratursiden.dk/analyser/broby-johansen-rudolf-blod
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- Håndbog til Dansk - Kapitel 5.4: Spillefilm 

(https://hbdansk.systime.dk/?id=p232&L=0) 

- 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) 

- TV-programmet  Provokationens kunst: Døden i kunsten fra DRK 

(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402252140) 

- Håndbog til Dansk – Kapitel 11: Medieanalyse af dokumentarfilm 

 

Danskfagligt værk: 

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

- Spillefilmen Antchrist af Lars von Trier (2009) 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 20 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 26,67 timers undervisning 

– og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 350 sider 

 

 

Særlige 

fokuspunk

ter 

 
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 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 

- 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 

- 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: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p232&L=0
https://www.facebook.com/watch/?v=1736981013271551
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321402252140


 

- 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 

- 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. 

 

Væsentligs

te 

arbejdsfor

mer 

 

Herunder følger en kortfattet oversigt over de væsentligste arbejdsformer: 

- Klasseundervisning 

- Pararbejde 

- Fremlæggelser 

- Skriftlige øvelser 

- Digitale afrapporteringsformer 

- Værkslæsning 

 

 

Retur til forside 

 
  



 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

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, 

Universalromantik, Nationalromantik, Poetisk realisme, Romantisme og religiøs 

digtning i perioden – mens der i forbindelse med Det Moderne Gennembrud er 

taget udgangspunkt i en generel karakteristik af litteraturen og samfundet fra 1870-

1890, hvor tematiseringen af køn, kirke og klasse dog er fremtrædende i 

undervisningens tilrettelæggelse. Undervisningen i begge litterære perioder har 

desuden fokuseret på kanonforfatterne fra Læreplan 2017 – og disse 

kanonforfattere er endvidere blevet suppleret 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://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 

https://kalliope.org/da/text/staffeldt1804a1
https://imgur.com/JuUET9b
https://kalliope.org/da/text/welhaven2001051206
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- 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 

 

DET MODERNE GENNEMBRUD: 1870-1890 

 

Primærlitteratur 

- Uddrag fra Georg Brandes’ forelæsning med titlen Hovedstrømninger i det 19de 

Aarhundredes 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) 
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- 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 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 20 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 20 timers undervisning 

– og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 250 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

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 

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 

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 

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


 

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 

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. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

- Klasseundervisning 

- Pararbejde 

- Fremlæggelser 

- Skriftlige øvelser 

 

OBS: Dette forløb er delvist afviklet i Coronaperioden 

 

 

Retur til forside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titel 6 

 

Sprog og kommunikation 

 

Indhold Hvordan kommer man igennem med et budskab, og hvordan kan man få andre til 

at overtage ens gode argumenter? Kender man svaret på det, er man godt stillet i 

vores del af verden, hvor mange vigtige beslutningsprocesser bestemmes af dem 

som et flertal synes har de bedste argumenter. Når en taler eller en skribent 

arbejder på at skabe overbevisende kommunikation, benytter han eller hun retorik. 

Det vi også kalder talerkunst. Faget retorik beskæftiger sig i dag 

med hensigtsmæssig kommunikation, altså den kommunikation der passer til 

tiden og stedet og formår at virke på den måde som afsenderen har tænkt. 

Når man i en tale eller på skrift vil forsøge at påvirke andre, er det vigtigt at gøre 

sig klart hvordan det er, man ønsker at påvirke.  

Inden for markedskommunikation er det, som navnet siger, al den kommunikation 

der foregår på et marked, altså i forbindelse med køb og salg af varer og 

tjenesteydelser, der er omdrejningspunktet. Den er speciel derved at den foregår 

mellem virksomheder og enkeltpersoner. Når en virksomhed har fundet ud af 

hvilken kontekst den gerne vil præsentere sit produkt i, skal den udforme en 

konkret markedsføringsstrategi, det vil sige en måde at kommunikere på. En typisk 

form for markedskommunikation er reklamen.  

 

Baggrundsmateriale: 

 

▪ I-bog: Håndbog til dansk, Systime  

▪ Kapitel 4: Sprog. 

• 4.1: Ordenes betydning. 

• 4.2: Sproglige billeder. 

• 4.3: Sproglige figurer. 

• 4.9: Retorik. 

• 4.10: Argumentation. 

• 4.11: Diskursanalyse. 

▪ Kapitel 5: Medier. 

• 5.1: Avisjournalistik. 

• 5.6: Reklamer. 

▪  

Artikler: 

▪  Bertelsen, Tomas: ”Adfærdsekspert: Vi har ikke forstået de unge godt nok”, 

https://www.egmontfonden.dk/adfaerdsekspert-vi-har-ikke-forstaet-de-unge-

godt-nok 

▪  Bødker, Tobias Hansen: ”Red Bull går ind i nordjysk e-sport: Stifter vil 

udvide”, (Børsen 9 april 2021) 

▪  El-Matari, Adam: ”Rend mig i det nationale tilhørsforhold”, (Information 27. 

marts 2018) 

▪  Henriksen, Martin: ”Danskhed er et eksistensvilkår”, (Berlingske Tidende 23. 

april 2019) 

https://www.egmontfonden.dk/adfaerdsekspert-vi-har-ikke-forstaet-de-unge-godt-nok
https://www.egmontfonden.dk/adfaerdsekspert-vi-har-ikke-forstaet-de-unge-godt-nok


 

▪  Leder, Jyllands-Posten: ”Forstandig plan for infrastrukturen” (9 april 2021) 

▪  Monrad, Jørgen Herman: ”Hvem var Hamoutal?”, (Weekendavisen 9 april 

2021) 

▪  Siddique; Sikandar Malik: ”Politikernes diskurs hæmmer integrationen”, 

(Information 26 februar 2018) 

 

Taler: 

▪ Mette Frederiksens 1. maj tale 2021 

Reklamer: 

▪ Burger King: IT´ll blow your mind away 

▪ Cucci 

▪ Zoo 

Dokumentar: 

▪ Ordet fanger: https://www.youtube.com/watch?v=i6Frfi66bqE 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner a 80 minutter 

Ca. 100 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Med udgangspunkt i diskussionen af, hvorvidt sprog er magt har dette forløb fokus 

på sproget betydning i alsidige situationer. Der har været fokus på sproglige 

billeder og figurer samt retorikken. Herunder de tre taletyper, ciceros pentagram 

samt appelformerne. I forlængelse heraf er argumentationen omdrejningspunktet, 

hvor der anvendes Toulmins argumentationsmodel i den udvidede form. Her er 

der stor fokus på argumenttyperne, så eleverne lærer at skelne disse fra hinanden 

og vurdere deres validitet.  

 

Faglige mål: 

▪ Eleverne skal udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt. 

▪ eleverne skal demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 

herunder anvende grammatisk terminolog. 

▪ Eleverne skal demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge. 

▪ Eleverne skal anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere. 

▪ Eleverne skal analysere og vurdere ikke-fiktive tekster. 

▪ Eleverne skal 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. 

▪ 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. 

▪ Sproganalytiske begreber og metoder. 

▪ . 

▪  

Væsentligste 

arbejdsformer 

▪ Klasseundervisning med lærer som oplægsholder og ordstyrer. 

▪ Virtuel undervisning på Teams. 

▪ Gruppearbejde både i klassen og på Teams. 

▪ Mindre øvelser, som træning til forståelse af danskfaglige begreber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retur til forside 

 

 

Titel 7 

 

 

Litteraturhistorisk projektarbejde (1890-2000) 

Indhold  

LITTERATUR: Forløbet fokuserer på litteraturhistorien på langs – modsat 

periodelæsningernes fokus på litteraturhistoriske fokus på tværs. Dette forløb er 

varetaget som projektarbejde, hvor de forskellige elever i grupper er blevet tildelt 

litterære perioder, som de har videreformidlet til den resterende klasse i video-format 

– samt diskuteret i klassisk klasseundervisning efterfølgende. Dette 

litteraturhistoriske projekt har til formål at give eleverne en kronologisk gennemgang 

(og en yderst grovkornet forståelse) af udviklingen i samfund og litteratur fra år 1890-

2000 med fokus på den litterære sondring mellem realisme og modernisme. Forløbet 

er afviklet som projektarbejde med en gennemgående CL-tankegang bagved. 

 

Primærlitteratur 

- Emil Bønnelyckes digt Ungdom fra 1917 

- Tom Kristensens digt Det blomstrende slagsmål fra 1920 

- Rudolf Broby-Johansens digt BORDELPIGE DRÆBER UFØDT fra 1922 

- Rudolf Broby-Johansens digt LIGSKÆNDER fra 1922 

- De resterende digte i Rudolf Broby-Johansens digtsamling BLOD fra 1922 

- Martin Andersen Nexøs novelle Lønningsdag fra 1900 

- Tove Ditlevsens novelle Frikvarter fra 1942 

- Martin A. Hansens novelle Soldaten og pigen fra 1947 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=266) 

- Karen Blixens novelle Ringen fra 1958 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=267) 

- Klaus Rifbjergs digt Livet i badeværelset fra 1960 

- Peter Seebergs novelle Patienten fra 1962 

- Benny Holsts sang Sang om merværdi fra 1971 

(http://www.fredsakademiet.dk/abase/digte/jesper/Sang%20om%20merv%C3

%A6rdi.txt) 

- Vita Andersens digt Fredag, lørdag, søndag fra 1977 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=270) 

- Per Højholts digt Tumlingen fra 1966 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=271) 

- Jørgens Leths digt Cykeldigt fra 1967 

(https://www.information.dk/1998/07/cykeldigte) 

- Michael Strunges digt Natmaskinen fra 1981 

- Michael Strunges digt Plasticsolen fra 1981 

- Søren Ulrik Thomsens digt Angsten fra 1981 

- Kirsten Hammanns digt Jeg civiliserer mig om morgenen fra 1922 

- Uddrag fra Helle Helles novellesamling Rester fra 1996 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=266
https://litthist.systime.dk/index.php?id=267
http://www.fredsakademiet.dk/abase/digte/jesper/Sang%20om%20merv%C3%A6rdi.txt
http://www.fredsakademiet.dk/abase/digte/jesper/Sang%20om%20merv%C3%A6rdi.txt
https://litthist.systime.dk/index.php?id=270
https://litthist.systime.dk/index.php?id=271
https://www.information.dk/1998/07/cykeldigte


 

 

Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 

- Under projektarbejdet med de litterære perioder fra 1870-1900 er eleverne blev 

tilskyndet til at anvende Litteraturhistorien på Langs og på Tværs 

(https://litthist.systime.dk/), Brug Litteraturhistorien (https://bl.systime.dk/) 

eller Den Store Danske Encyklopædi (http://denstoredanske.dk/) 

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

- Håndbog til Dansk: Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa 

(analysevejledning) 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 10 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 13,33 timers 

undervisning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 100 sider 

 

Særlige 

fokuspunkt

er 

 

Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 

inden for følgende faglige mål: 

– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende 

– demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne 

anvende grammatisk og stilistisk terminologi 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 

referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige 

litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 

kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen 

af nutidens tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 

– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 

dokumentere. 

 

Eleverne har arbejdet med danskfagligt materiale, der kvalificerer deres kompetencer 

inden for følgende kernestof: 

– mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 

– journalistik billeder, film og kommerciel kommunikation 

– danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, med særlig forpligtelse 

på tekster efter det moderne gennembrud 

https://litthist.systime.dk/
https://bl.systime.dk/
http://denstoredanske.dk/


 

– mindst 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 

– tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang 

– sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

 

Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Fremlæggelser 

- Digitale afrapporteringsformer 

- Projektarbejde 

 

 

Retur til forside 
  



 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 8 

 

 

Nyeste tid (2000-) 

 

Indhold  

LITTERATUR: Dette forløb beskæftiger sig med dansk litteratur fra 2000 til 2020 

som en optakt til Dansk-Historie-Opgaven. Litteraturhistorisk har der derfor både 

været fokus på litterære og samfundsmæssige kendetegn i perioden. Forløbet har 

beskæftiget sig med de generelle kendetegn for Nyeste tid, men begreber som digital 

litteratur og provinsrealisme er blandt andet behandlet. Derudover har forløbet 

afslutningsperspektiveret til medieområdet i form af dokumentarfilm, journalistik og 

kortfilm med henblik på at vise, hvordan de litterære tendenser i litteraturen i 

perioden også manifesterer sig i andre mediegenrer. 

 

Primærlitteratur: 

- Ungdomsserien SKAM (S1E1) – https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57456 

- Ungdomsserien SKAM (S1E2) - https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57449 

- Digtet Individ i fællesskab (http://individifaellesskab.dk/) 

- Sangen Hjemstavn af Allan Olsen fra pladen JØWT 

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

- Filmen Nordkraft af Ole Christian Madsen (2005) 

- Charlotte Weitze: Mørke cyklister (2005) 

- Romanen Nordkraft af Jakob Ejersbo (2002) 

- Uddrag af Morten Papes roman Planen (2015) 

- Uddrag af Carsten Jensen Den første sten (2015) 

- Yahya Hassans digt Barndom fra 2013 

- Uddrag fra Theis Ørtofts digtsamling Digte 2014 (2014) 

(https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=190) 

- Digtet Lille krigsbarn, hvor går du hen? af Henrik Nordstrand (2015) 

- Dokumentarfilmen Det forbandede talent fra 2019 

(https://www.dr.dk/drtv/program/det-forbandede-talent_159200) 

- Artiklen Da massemorderen mødte Jesus af Knud Brix fra Weekendavisen 

(https://www.weekendavisen.dk/2020-3/samfund/da-massemorderen-moedte-

jesus?fbclid=IwAR38zeMM5r1U3MFJwwA9eSOEvvmOgw08idJXuTwyl6mgg3

rQDMr-o52TS80) 

- Kortfilmen Helium fra 2014 

(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021403042235) 

 

Sekundærlitteratur og grundbogsmateriale: 

- Litteraturhistorien på langs og på tværs: Det 21. århundrede: Eksperimenterende 

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

https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57456
https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57449
http://individifaellesskab.dk/
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=190
https://www.dr.dk/drtv/program/det-forbandede-talent_159200
https://www.weekendavisen.dk/2020-3/samfund/da-massemorderen-moedte-jesus?fbclid=IwAR38zeMM5r1U3MFJwwA9eSOEvvmOgw08idJXuTwyl6mgg3rQDMr-o52TS80
https://www.weekendavisen.dk/2020-3/samfund/da-massemorderen-moedte-jesus?fbclid=IwAR38zeMM5r1U3MFJwwA9eSOEvvmOgw08idJXuTwyl6mgg3rQDMr-o52TS80
https://www.weekendavisen.dk/2020-3/samfund/da-massemorderen-moedte-jesus?fbclid=IwAR38zeMM5r1U3MFJwwA9eSOEvvmOgw08idJXuTwyl6mgg3rQDMr-o52TS80
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021403042235
https://litthist.systime.dk/index.php?id=127


 

- Håndbog til dansk: Dansk faglige analysebegreber til arbejdsspørgsmål 

(https://hbdansk.systime.dk/?id=149) 

- Hjemmesopslaget Hvad er digital litteratur? Fra litteratursiden.dk 

(https://litteratursiden.dk/artikler/hvad-er-digital-litteratur) 

- Bilagsmateriale om diverse begreber, der relaterer sig til analysen af digital 

litteratur og poesi med fokus på blandt andet brugerinterface, interaktivitet og 

lignende begreber (ukendt oprindelse) 

- Håndbog til Dansk: Diskursanalyse (https://hbdansk.systime.dk/?id=p202) 

- Analysevejledning til dokumentarfilm (https://hbdansk.systime.dk/?id=p228) 

- Analysevejledning til journalistik (https://hbdansk.systime.dk/?id=p217) 

- Analysevejledning til spillefilm (https://hbdansk.systime.dk/?id=p234) 

 

Værklæsning: 

- Filmen Nordkraft af Ole Christian Madsen fra 2005 

- Romanen Nordkraft af Jakob Ejersbo fra 2002) 

- Dokumentarfilmen Det forbandede talent fra 2019 

(https://www.dr.dk/drtv/program/det-forbandede-talent_159200) 

- Kortfilmen Helium fra 2014 

(http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021403042235) 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 12 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 16 timers undervisning 

– og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 300 sider 

 

Særlige 

fokuspunkte

r 

 

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 centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 

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

herunder samspil med internationale strømninger 

https://hbdansk.systime.dk/?id=149
https://litteratursiden.dk/artikler/hvad-er-digital-litteratur
https://hbdansk.systime.dk/?id=p202
https://hbdansk.systime.dk/?id=p228
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
https://hbdansk.systime.dk/?id=p234
https://www.dr.dk/drtv/program/det-forbandede-talent_159200
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021403042235


 

- 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 

- mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst én 

roman og to øvrige skønlitterære værker 

- svenske og norske tekster på originalsprog 

- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

- litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

 

- Klasseundervisning 

- Pararbejde 

- Fremlæggelser 

- Skriftlige øvelser 

 

 

Retur til forside 
  



 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

 

Titel 9 

 

 

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. 

Indledningsvis er der gennemarbejdet autentiske elev-essays med fokus på emnet 

nyhedsformidling. 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 

kærligheden går – og om man er forpligtet til at elske og ære hinanden 

igennem dybe livskriser. 

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


 

 

Omfang 

 

 

Forløbet udgør 12 lektioner af 80 minutter, hvilket svarer til 9,33 timers 

undervisning – og det opgivne pensum for forløbet vurderes til 50 sider (forløbet 

er dog ikke tilendebragt 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

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 

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 centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse 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 

- Pararbejde 

- Fremlæggelser 

- Skriftlige øvelser 

 

Der er brugt følgende net-kilder: 

Ordnet.dk 

Forfatterweb.dk 

Systime: Ud over de ovenfor nævnte i selve undervisningsbeskrivelsen er der på Systime anvendt 

”Begreb om dansk”, ”Grundbog til dansk”, ”Grundbog til medier i dansk”, ”Guide til skriftlig dansk”, 

”Håndbog til dansk”, ”Metoder i dansk”, ”Skriv dig frem”, ”Dansk i tiden”, ”Krydsfelt”, ”Danske 

forfattere”, og ”Textanalyse” 



 

 

 


