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Titel 1

Introduktion til danskfaget

Indhold

Dan Turéll: “Hyldest til hverdagen”(1984)

Omfang

1 lektion af 120 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Hvad er dansk?
Hvad er en god dansktime?
Introduktion til læringsportfolio

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, walk and talk (hvad indeholder en god dansktime). digterværksted,
pararbejde, individuelt arbejde

Titel 2

Overgange

Indhold

Novellegenren:
Anders Bodelsen: “Drivhuset” fra Drivhuset (1965)
1. Mosebog, Kap. 3: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens Have
Novelle (p172) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier af Ole Schultz
Larsen, Systime, 2018
Eventyrgenren:
Folkeeventyr: “Esben Askepuster”
Kunsteventyr: “Klods-Hans”, H.C. Andersen, 1855
Film: Pans labyrint, Guillermo Del Toro, 2007
Novelle og fortæller:
Karen Blixen: “Ringen” fra Skæbne-anekdoter (1958)

Fortæller (p159) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier af Ole Schultz
Larsen, Systime, 2018
Lyrik:
Jørgen Leth: “Min første forelskelse”, Frithjof Toksvig, Mikael Simpson og Jørgen
Leth: Vi sidder bare her. A:larm Music, 2010.
Folkevise: “Germand Gladensvend”
Videointroduktion til Middelalderen: (c987) i Litteraturhistorien på langs og på
tværs af Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
Folkeviserne (p89-91) i Litteraturens veje a f Johannes Fibiger og Gerd Lütken,
Systime, 2018.
Kortfilm
“Transit” af William Lindhardt, 2015
Omfang

9 lektioner af 120 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har været en introduktion til det danskfaglige gennem et tema, som går
på tværs af tid og genrer. Eleverne har arbejdet med tematiske sammenhænge
mellem de forskellige teksttyper.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Desuden fokus på kreative øvelser, hvor eleverne har medialiseret bl.a.
folkeviserne.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 3

Kærlighed

Indhold

Benal: “Sprog”, NU, 2016
Nirvana: “Heart shaped box”, In Utero, 1993
“Forestillinger om kærlighed” af Tina Brødsgaard Andersen, L
 itteratursiden.dk,
01.02.2014
Emil Aarestrup: “Paa Sneen”, Digte, 1838
N.F.S. Grundtvig: “Det er så yndigt at følges ad”, 1855
VÆRK: “Ved Vejen” af Herman Bang i Stille Eksistenser, 1886
Tove Ditlevsen-digte:
● “Jeg elsker dig”, Pigesind, 1939
● “De evige tre”, Lille verden, 1941
● “Blinkende lygter, Blinkende lygter, 1947
● “Prinsessens sang”, Digte i udvalg, 1964

Arbejde med skriftlighed under temaet. Eleverne skriver en introducerende eller
analyserende artikel med afsæt i lektionernes tema (Kærlighed). Litterære
forlæg er Ditlevsens digte, uddrag af “Ved Vejen” og klip fra DR-dokumentaren
“For grim til kærlighed”, DR, 2018.

Omfang

7 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Eleverne har gennem forløbet arbejdet med forskellige sider tekster og genrer
inden for temaet “Kærlighed”, herunder især hvordan temaet og holdninger
hertil har ændret sig gennem tiden.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Remediering af tekster har været særligt i fokus i forbindelse med tilmelding til
Skrivecup 2019.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 4

Ondskab

Indhold

Nyere dansk litteratur:
Adda Djørup: ”Der er ingen ende på Paris” i Poesi og andre former for trods,
Forlaget Samleren, 2015
Pia Juul: ”En flinker fyr” fra Dengang med hunden, 2006
Facework (c2229) i Litteraturens veje af Johannes Fibiger og Gerd Lütken,
Systime, 2018.
Videointroduktion til Det 21. århundrede: Eksperimenterende realisme (p127) i
Litteraturhistorien på langs og på tværs af Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime,
2012
Tekst på norsk
Uddrag af En av oss - En fortelling om Norge (s. 7-12) af Åsne Seierstad, Kagge
Forlag, 2013
Medieværklæsning:
Filmleksikon A-Z - Filmcentralen.dk
”Marisa Rey-Henningsen om hekseforfølgernes syn på kvinder og børn”, (p402) i
Danmark – tider og temaer af Carl Johan Bryld, Systime, 2017
MEDIEVÆRK: Antichrist af Lars von Trier, 2009
Lars von Trier, Antichrist (manuskript) 2009
Hekseforfølgelse:
Martin A. Hansen: ”Offer” (1945) i Manden fra Jorden: 15 noveller (1999)
Teori - troper (p146) i Lyrik - når sproget spiller af Rikke Taber m.fl., Systime,
2016
”Marisa Rey-Henningsen om hekseforfølgernes syn på kvinder og børn”, (p402) i
Danmark – tider og temaer af Carl Johan Bryld, Systime, 2017
Film: American Psycho af Mary Harron, 2000

Skriftlighed:
Træning i skriftlighed - det analyserende oplæg, med særlig fokus på
indledningen (omhandlende temaet “ondskab”)
Lærerproduceret materiale “Hvordan skriver man en indledning?”
Omfang

10 lektioner af 120 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har fokuset på det overordnede tema på tværs af tid og genrer.
Eleverne har blandt andet arbejdet med, hvordan kvinderne er blevet
portrætteret som onde i litteraturen gennem tiden.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Desuden fokus på værklæsning, skriftlighed og kreative øvelser. Derudover har
eleverne ved Antichrist selv kunne vælge mellem forskellige opgaver.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 5

Medieforløb

Indhold

Reklamer
“14. Medieanalyse af reklamefilm” (p230), “Reklamer” (til og med “Modtager”)
(p229) og “15. Medieanalyse af personlige blogs” (p276) i Håndbog til dansk litteratur, sprog , medier af Ole Schultz Larsen, Systime, 2018
Eleverne valgte selv trykte reklamer på nettet
Kortfilm:
Lærerproduceret kompendium til filmanalyse og “Lydens udtryk”
Kortfilm og enkelthed (c651) i Levende billeder - grundbog i mediefag  af Anders
Dahl m.fl., Systime, 2018
Marie Grahtø Sørensen: Daimi (2012)
VÆRK: Dokumentarfilm:
Christian Sønderby Jepsen: Testamentet (2011)
“Kronologi er ikke sandhed for mig”, Søren Rørdam Basthold, 2014, 16-9.dk

Omfang

7 lektioner af 120 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har fokuseret på forskellige genrer inden for medieområdet. Særligt
forskellige typer af reklamer og film, hvor eleverne har haft fokus på
filmtekniske virkemidler.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Herudover har eleverne arbejdet med kreative skriveøvelser.

Titel 6

Sproghandlinger

Indhold

Kommunikationsanalyse:
Kommunikationsanalyse (p210) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier af
Ole Schultz Larsen, Systime, 2018
Jan Sonnergaard : “Reprise på Krogs fisserestaurant” (2000) i Sidste søndag i
oktober (2006)
Videoklip: Sandi fra X-Faktor (2010)
Sprogprincipper og sproghandlinger:
TV-serien SKAM - lærerproduceret materiale fra Facebook
TV-serien SKAM - Sæson 4, afsnit 7 (uddrag) (2017)
Anne-Grethe Bjarup Riis i Go’Morgen Danmark
Uddrag af første akt af “Et dukkehjem”, Henrik Ibsen, 1879
Lærerproduceret materiale om transaktionsanalyse
Klip fra Matador, afsnit 19, 1981
“Fingerplanen”, Avisen i undervisningen, 2005
Den nye realisme:
Helle Helle: “Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark” i Biler og dyr (2000)
Helle Helle: “En stol for lidt” i Rester, 1996

Omfang

6 lektioner af 150 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Lektionerne har fokuseret på forskellige sider af kommunikationen. Både når
den lykkes, men også når den mislykkes. Her har vi arbejdet med det talte sprog
og det skrevne sprog.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Eleverne har blandt andet trænet deres egne evner til at kommunikere og det at
stille de gode spørgsmål.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 7

NEWS!

Indhold

Om avisen: (fra Håndbog til dansk af Ole Schultz Larsen, Systime, 2018)
● Hvad er en avis?
● Avistyper
● Nyhedskriterier
● Nyhedstrekanten
“Marketingschef til Zoologisk Haves nye taskekollektion” (p303) i Dansk på ny af
Claus Holst, Systime 2019
“Fake news og click-baits” (c14.36) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier
af Ole Schultz Larsen, Systime, 2018

Reportagegenren
“Og hele månen blev som blod” af Poul Høi, Berlingske Tidende, 12.09.2001
“Flugtrute Danmark” af Morten Westergaard, Jyllands-Posten, 08.09.2015
“Flygtningene på E47” af Morten Frich et al, Information, 08.09.2015
Omfang

6 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Eleverne har arbejdet med nyhedsformidling, trykte nyheders kendetegn og
journalistiske virkemidler. De har særligt fokuseret på features og reportagens
kendetegn.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, læringsportfolio og
kreative skriveøvelser. Derudover har eleverne trænet skriftlighed og skrevet en
debatterende artikel om virkemidler, sprog og journalistens tilstedeværelse i
forbindelse med featuren.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 8

Retorik og argumentation

Indhold

Retoriske virkemidler og retorik i praksis:
Videoklip: Toulmins model
Det retoriske pentagram (p139) i Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier af
Birgitte Darger m.fl. Systime 2018
Appelformer (p138) i Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier af Birgitte
Darger m.fl. Systime 2018
Talens kompensation (p137) i Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier af
Birgitte Darger m.fl. Systime 2018
Tale af Georg Bush, 11.09.01 (både tekst og klip)
Tale af Jens Stoltenberg, 24.07.11 (både tekst og klip)
“Kommunikationens grundelementer” (p136) og “Klassiske og moderne genrer”
(p167) i Grundbog i retorik af Marianne Johnsen et al, Systime, 2019
“Argumentation” (p136) i Begreb om dansk af Birgitte Darger et al, Systime, 2019
Uddrag af Yahya Hassans tale ved sin opstilling som folketingskandidat,
07.04.2015
Helle Thorning Schmidts 1. maj-tale, 2015
“Argumenttyper” (p160) i Grundbog i retorik af Marianne Johnsen et al, Systime,
2019
Mette Frederiksens 1. maj-tale 2019
“Framing og newspeak” (p175) og “Konsekvenser ved brugen af framing og
newspeak” (p176) i Grundbog i retorik af Marianne Johnsen et al, Systime, 2019
Uddrag af Pia Kjærsgaards tale ved Dansk Folkepartis årsmøde i Herning, 2008

Omfang

10 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har fokuseret på retoriske virkemidler, både på skrift og ved tale.
Ydermere har eleverne trænet sproglige figurer og anvendelsen af retoriske
virkemidler.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Herudover har eleverne skulle skrive deres egen tale og deres eget debatindlæg,
med fokus på retoriske virkemidler.
Fordybelsestid: 6 timer

Titel 9

Menneskets oprør

Indhold

Oprør i Det folkelige gennembrud:
“Det folkelige gennembrud i Danmark” (p5201) i Textanalyse af Anne
Bøndergaard, Systime, 2014
“Socialhistorisk analyse” (p199) i Metoder i dansk af Jan Sørensen, Systime, 2018
Martin Andersen Nexø: “Ulven og fårene” (1915)
Oprør på tværs af perioder
Kaspar Colling Nielsen: uddrag af Den danske borgerkrig 2018-2024 (s.9-12),
Gyldendal 2013
Johs. V. Jensen: uddrag af Kongens fald (s. 120-126) – om det stockholmske
blodbad, 1933
Oprør i Oplysningstiden:
Videointroduktion til perioden (p123) i Litteraturhistorien på langs og på tværs af
Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
“Essays og epistler (c385) i Litteraturhistorien på langs og på tværs af Tinne
Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
Ludvig Holberg: “Epistola 434”, 1750
Oprør i underklassen og overklassen
“Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation” af Jens Christoffersen,
5. oktober, 2013, Information
Digte af Yahya Hassan: “BARNDOM”, “DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR” og
kort uddrag af “LANGDIGT” fra YAHYA HASSAN DIGTE, Gyldendal, 2013
Klip fra youtube med digtoplæsning af Yahya Hassan
“Kokkens datter” - uddrag af Det uperfekte menneske af Jørgen Leth, Gyldendal,
2005
Værklæsning:
Artikel: ”Derfor vandt Osama Bin Laden”, Poul Høi, Berlingske, 11.09.2011
Lærerproduceret materiale om Underværket
VÆRK 1: Underværket - The Re- Mohammed-ty show a f Christian Lollike, 2005
(radiohørespil)
Christian Lollike (2005) Underværket – manuskript
Drama (c1180) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier af Ole Schultz
Larsen, Systime, 2018

Stil og tone (p203) i Håndbog til dansk - litteratur, sprog , medier af Ole Schultz
Larsen, Systime, 2018

Omfang

7 lektioner af 120 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har haft fokus på menneskets oprør mod autoriteterne gennem tiden.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Herudover har eleverne arbejdet med kreative skriveøvelser og holdt oplæg.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 10

Storbyen i litteraturen

Indhold

“Ekspressionisme - en subjektiv kunst” og leksikonopslag om ekspressionisme i
Litteraturens veje af  af Johannes Fibiger og Gerd Lütken, Systime, 2018 (p224)
“Gaden” af Emil Bønnelycke, 1917
Parafrase af “Gaden” af ´Mund De Carlo, 2015
“Et par vrede unge mænd” i Litteraturens veje af  a f Johannes Fibiger og Gerd
Lütken, Systime, 2018 (p225)
“Foraaret kommer til caféen” og “Odalisk skønhed” i BLOD af Rudolf
Broby-Johansen, 1922
“Middag” og “Satan sejrer” af Tom Kristensen, Fribytterdrømme, 1920
“Storby-blues”, “Gennem byen sidste gang” og “Til storbyens pris” af Dan Turéll,
1977
“The Message” (musikvideo, youtube.com) af Grandmaster Flash & The Furious
Five, 1982
Klip fra tv-serien ”Digtere, divaer og dogmebrødre” om 1980erne, DR 2001
”Storbymodernisme 1980-1990” (p177) i Litteraturhistorien – på langs og på
tværs af Tinne Sinnerup Bertelsen m.fl., Systime, 2012,
Michael Strunge: ”Den hæslige by” og “Plasticsolen”, Vi folder drømmens faner ud,
1981
Michael Strunge: leder fra første udgave af tidsskriftet Sidegaden, 1980
Værklæsning: Livets hastighed af Michael Strunge, 1978, Gyldendal
“Gennem byen” af Ukendt kunstner, 2014 (tekst og musikvideo, youtube.com)
“København” af Ulige Numre, 2011 (tekst og musikvideo, youtube.com)
“En skilsmissehistorie” af Katrine Marie Guldager, København, 2000
“At skrive storbyen” af Per Stounbjerg, uddrag af Storbyen - orden og klaoklugt,
1987

Omfang

10 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbets fokus har været på udviklingen i synet på storbyen som tema gennem
1900-tallets litteratur.

Derudover har der været indlagt et skriftlighedsforløb med fokus på storbyen i
litteraturen.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt
arbejde.
Fordybelsestid: 10 timer

Titel 11

Kønnenes kamp

Indhold

Det moderne gennembrud:
Videointroduktion til perioden (p125) i Litteraturhistorien på langs og på tværs
af Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
Herman Bang: “Foran alteret” (1880) i Fortællinger 2
 003
Enlige kvinder:
Herman Bang: “Frøkenen” (1883) i Fortællinger 2003
Skilsmisse:
Sammenbrudslitteratur (p193) i Litteraturens veje a f Johannes Fibiger og Gerd
Lütken, Systime, 2018.
Amalie Skram: Uddrag af Constance Ring (1885) S. 78-82.
Køn i underklassen
Henrik Pontoppidag: “Ane-Mette” i 1887
Skriveblok:
Den introducerende artikel - introduktion på skriveportalen.dk
Eleverne skriver en artikel, med afsæt i lektionernes tema (kønnenes kamp) og
det moderne gennembrud.

Omfang

4 lektioner af 150 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har fokuseret på kønnenes kamp på tværs af tid og genrer. Særligt
kvindernes kamp er belyst gennem tiden frem til i dag.

Væsentligste
arbejdsformer

Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde og læringsportfolio.
Herudover har eleverne arbejdet med fokuslæsning, for at træne evnen til at
forholde sig tekstnært.
Fordybelsestid: 8 timer

Titel 12

Eksistentielle problemstillinger

Indhold

Lærerproduceret materiale om eksistentialisme
”At ængstes” (s. 40-43) i Psykologi i dansk af Susan Mose og Steffen Mailand,
Systime 2007
Tom Kristensen: ”Angst”, 1930
Kasper Spez: ”Angst”, 2014 (rapversion af Tom Kristensens Angst)

Pär Lagerkvist: ”Ångest”, 1916
“Fem skarpe om Kierkegaard og valget”, DR Undervisning
“Stadier og strategier” (p169) i Litteraturens veje a f Johannes Fibiger og Gerd
Lütken, Systime, 2018.
Uddrag af “Forførerens dagbog”, Søren Kierkegaard, 1843
“Albert Camus: Eksistentialisme er det absurde” (p138), “Det absurde og
fremmede liv” (p187), “Valgene” (p188) og “Sisyfosmyten” (p190) i
Eksistentialisme i dansk. Fra Kierkegaard til Sonnergaard af Liselotte Henriksen,
Systime, 2019
“Jean Paul Sartre: Eksistentialisme er valg og handling” (p195), “Dømt til frihed”
(p198) og “Angsten, valget og handlingen” (p199) i Eksistentialisme i dansk. Fra
Kierkegaard til Sonnergaard af Liselotte Henriksen, Systime, 2019
Uddrag af “Eksistentialisme er en humanisme” af Jean Paul Sartre, 1946
“Eksistentialisme” (c502), “Forfatteren Peter Seeberg” (c1236) og “Den
litteraturhistoriske kontekst: 60’er modernisme” (c1237) i Litteraturhistorien på
langs og på tværs af Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
Peter Seeberg: “Hullet” og “Hjulet”, 1962
Martin A. Hansen: ”Agerhønen”, 1947
Anmeldelse: ”Agerhønen – i krigens skygge”,
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/agerhonen-i-krigens-skygge
“Feminisme og eksistentialisme: Simone de Beauvoir”, s. 284-288 i Rilkes engle af
Marianne Stidsen, Dansklærerforeningens Forlag, 2016
“Vita Andersen” (c20621) i Textanalyse af Anne Bøndergaard, Systime
”Fredag, lørdag, søndag” af Vita Andersen, Tryghedsnarkomaner, Gyldendal 1977
Klip fra “Da Guf gik i skoven”, TV2 2018
Klip fra “Alene i vildmarken II” (afsnit 8), DR, 2018
Klip fra “Søren Ryge: Far, mor og børn”, afsnit 4, DR 2016
Værklæsning: Doppler af Erlend Loe, 2004
Omfang

7 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbets materiale er nedslag i det 20. århundredes litteratur. Der er relateret
til eksistentielle problemstillinger og til eksistentialistisk filosofi.
I relation til medieklip er der fokuseret på såvel indholdsmæssige som
filmsproglige virkemidler og der er perspektiveret til forløbets eksistentielle
tema.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt
arbejde.
Fordybelsestid: 5 timer

Titel 13

Det splittede sind

Indhold

“Litteratur og galskab: beskrivelser af en vrangvendt virkelighed” af Lasse
Gammelgaard, litteratursiden.dk, 30. april 2013
Uddrag af “Hosekræmmeren” af Steen St. Blicher, 1829

“Skyggen” af H. C. Andersen, 1847
Klip fra “Indefra med Anders Agger - Psykiatrisk sygehus, DR 2015
Uddrag af “På St. Jørgen” af Amalie Skram, 1895
“Patienten” af Peter Seeberg, 1962
Klip fra “Amor fati - et portræt af Peter Seeberg”, Annette Riisager, 1999
“Kongens have, den 13 marts 2006” af Christel Wiinblad i Min lillebror - en
morgen i himlen, i hvert fald i det grønne, Forlaget Hjørring, 2008
Dokumentar: “Anders Lund Madsen på sindssygehospital”, afsnit 2, DR 2014
“Sindssygehospitalet stadig på internettet”, Ekstrabladet, 9. maj 2014
“Anders Lund Madsen om sigtet for knivmord: Han virkede som det blideste
menneske”, BT, 9. maj 2014
Kommentartråd fra Facebook-gruppen “En af os”, 2. maj 2014
Omfang

7 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Forløbet har undersøgt, hvordan psykisk sygdom og menneskets natur har
været fremstillet fra Romantikken frem til i dag gennem både litteratur og
medieklip.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt
arbejde.

Titel 14

Danmark - VIRTUEL UNDERVISNING

Indhold

Reklamer:
● Carlsberg: “The Danish Way”, 2017
● Landbrug og fødevarer: “Der er et yndigt land”, 2014
● Neutral: “Det er ikke altid helt nemt at være dansker”, 2019
“Nationalromantisk harmoni” (p273) i Brug litteraturhistorien af Mimi Sørensen
og Mads Rangvid, Systime, 2019
“Der var et yndigt land”, kronik af Eva Smith, Politiken, 09.10.2016
“Nationalromantikken i Danmark” (p162) i Litteraturhistorien på langs og på
tværs af Tinne Serup Bertelsen m.fl., Systime, 2012
“Fædrelandssang” af Adam Oehlenschläger, 1819
Klip fra Pocahontas (“Vindens farver)
VisitDenmark-reklame: “I Danmark er jeg født”, 2014
VOLVO-reklame med Zlatan Ibrahimovic: “Du gamla, du fria”, 2014
“Danmark” af Suspekt og Folkeklubben, 2015 (tekst og video)
“Under Aaget” af Henrik Pontoppidan, 1885
“Holberg og kærligheden til fædrelandet” af Susanne Sayers, POV International,
25.09.2016
“Danskerloven” af Maja Lee Langvad, Find Holger Danske, Borgen, 2006
“Dette er danskerloven” af Maja Lee Langvad og Svartbag (musikvideo), 2010
“Verdensborger i Danmark” af Klaus Rifbjerg, Verdensborger i Danmark, Borgen,
2006
“Jeg elsker dig Danmark” af Joachim B. Olsen, 08.09.2011, 180grader.dk

“Danmark” af Gnags, 1986
Uddrag af “Kom ind i kampen for danskheden” af Søren K. Willemoes, CEVEA,
07.04.2010
Omfang

8 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Materialet i forløbet har på forskellig vis demonstreret, hvordan Danmark og
danskhed opfattes i forskellige perspektiver.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt
arbejde.
Fordybelsestid: 8 timer

Titel 15

Repetition 2

Indhold

“Min ærlighed” af Fie Laursen, Youtube, 2016
“Ringen” af Karen Blixen, Skæbneanekdoter, 1958
“Tepotten” af H.C. Andersen, 1862
“Det ubeskrevne blad” af Karen Blixen, 1957
“Floder af blod” af Rasmus Paludan - 01.10.2016 - tale ved demonstration for
Nye Borgerlige
“Hvor smiler fager den danske kyst” af Johs. V. Jensen, 1925
“Jens Nielsens Henrettelse” af Henrik Cavling, Politiken, 09.11.1892
“En stol for lidt” af Helle Helle i Rester, 1996
“Hvile” af Peter Seeberg i Eftersøgningen og Andre noveller, 1962

Omfang

8 lektioner af 140 minutters varighed

Særlige
fokuspunkter

Fokus på repetition af temaer fra 1. år; litteraturhistoriske perioder, reklamer,
sproghandlinger og sprogprincipper

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt
arbejde.
Fordybelsestid: 5 timer

Værklæsning

1M/2N

1L/2N

Værk

St. St. Blicher “Hosekræmmeren”

St. St. Blicher “Hosekræmmeren”

Værk

UNDERVÆRKET af Christian Lollike

UNDERVÆRKET af Christian Lollike

Dokumentar

“Anders Lund Madsen - Sindssygehospitalet”

“Anders Lund Madsen - Sindssygehospitalet” +

“Testamentet”
Roman

Erlend Loe “Doppler”

Erlend Loe “Doppler”, Herman Bang “Ved Vejen”

Digtsamling

“Slå flint” - Folkeklubben
Livets hastighed af Michael Strunge

Livets hastighed af Michael Strunge

PP-værk

Individuelt læste cases i relation til praktik
(pp-uge 3)

Individuelt læste cases i relation til praktik (pp-uge
3)

Link til holdmappe

Herunder følger undervisningsbeskrivelse for 1M

Undervisningsbeskrivelse 1m
Termin
Institution

Skoleåret 2018-2019
VUC Syd Haderslev

Uddannelse

Hf2

Fag og niveau

Dansk A

Lærer(e)

Amalie Johanne Elmgren Mosgaard (Katrine Robertsen)

Hold

1m (121-0028) - omfatter følgende elever:
Henrik, Mikkel, Marie Luise, Sandra, Kasper, Zaira, Salam, Daniel, Carsten, Jack,
May

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Syndefaldsmyten: Introduktion til epik og lyrik
Titel 2 Folkeviser
Titel 3 Oplysningstiden og Holberg
Titel
4a

Skriftlighed epik

Titel
4b

Skriftlighed lyrik

Titel
4c

Skriftlighed om fordomme

Titel
4d

Skriftlighed om romantikken (Ånden i naturen)

Titel 5 Filmiske virkemidler og kortfilm
Titel 6 Hit med sangen - stilistik

Titel 7 Fordomme
Titel 8 Rør blot ikke ved min gamle jul
Titel 9 Romantikken
Titel
10

Retorik og argumentation

Titel
11

Samtaleanalyse

Titel
12

Der var engang (folke-, kunst- og antieventyr)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb
Nb! Et skema for hvert forløb
Titel 1

Syndefaldsmyten: Introduktion til epik og lyrik

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen: Håndbog til Dansk, “Litterære Genrer” +
“Novellegenren” + “Digte” (iBog på Systime, 2016)
● Lærermateriale om Danskfagets tre perspektiver
● Lærermateriale om lyrik.
Tekster:
● Det gamle testamente, 1. mosebog, kapitel 3: Uddrivelsen fra Edens
Have
● Naja Marie Aidt, “Den blomstrende have” fra novellesamlingen
Vandmærket, 1993.
● Niels Thomsen: Aspirationer (1991)
● Pia Tafdrup: Tabt paradis (1992)
● Sophus Claussen: Det tabte paradis ( 1896)
Andet:
Youtube: Hvad er noveller?
Youtube: Hvad er et digt?

Omfang

ca. 4 undervisningsgange af 2 timer: 8 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til danskfagets tre
perspektiver samt give dem indsigt i de analyseredskaber, der anvendes i
arbejdet med henholdsvis epik og lyrik med udgangspunkt i temaet
“Syndefaldsmyten”.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, kreative skriveøvelser, stilladserede
opgaver samt mundtlige oplæg - primært i matrixgrupper.
Forløbet er opbygget af fire lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
introduktion til faget og dets perspektiver, introduktion til arbejdet med epik
og lyrik og endelig arbejde med kreative skriveøvelser.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. baggrundslitteratur samt
litterære tekster og korte youtube videoer om epik og lyrik.

Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned. Desuden har eleverne arbejdet med
Delfi-evaluering.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste grupper, matrixgrupper samt lavet selvstændige
kreative skriveøvelser.

Titel 2

Folkeviser

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Mimi Sørensen m.fl., Brug litteraturhistorien, Systime (afsnittene:
”Middelalderens samfund: Et slægtssamfund”, ” Middelalderens
litteratur: Underholdning og fællesskab”, ” Folkevisens flade personer
og voldsomme temaer”, ” Ridderviser og trylleviser: En farlig
overgang”).
Tekster:
● Ukendt forfatter, Harpens Kraft, Middelalder
● Ukendt forfatter, Ebbe Skammelsøn, Middelalder
● Yahya Hassan, Du kommer i helvede min bror, 2013
Andet:
Youtube: Frode Veddinge synger Harpens Kraft
Youtube: Game of Thrones (Tyrion dræber Tywin)
Uddrag af Susanne Bier, Brødre, 2
 004.
Uddrag af Per Fly, Arven, 2
 003

Omfang

ca. 2 undervisningsgange af 2 timer: 4 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
litteraturhistorien - her middelalderen og dens folkeviser, samt give dem
indsigt i de analyseredskaber, der anvendes i dette arbejde.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt mundtlige
oplæg - primært i faste grupper.
Forløbet er opbygget af to lektioner, der har haft henholdsvis tryllevisen og
riddervisen som omdrejningspunkt. I forløbet er der desuden trukket tråde til
nutiden gennem inddragelse af både litteratur og medier fra moderne tid.

Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. nyere og ældre
skønlitteratur, forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære
udvikling og de forskellige perioder.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste grupper og har i deres evalueringer både
arbejdet med indhold og arbejdsform.

Titel 3

Oplysningstiden og Holberg

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Mimi Sørensen m.fl., Brug litteraturhistorien, Systime (afsnittene:
”Oplysningen: fornuftens tidsalder”, ”Idealer om fremskridt og frihed”,
”Ludvig Holberg: repræsentant for Oplysningens tanker i Danmark”,
”Hvorfor drikker Jeppe?”.
● Lærerproduceret materiale om Grundtvig.
Tekster:
● Ludvig Holberg, Uddrag af Jeppe på Bjerget, Originaltekst er hentet
fra: Ludvig Holberg: Jeppe paa bierget. I: Ludvig Holberg: Seks
komedier. Danske Klassikere. DSL/Borgen, 1999, Systime.
● N.F.S Grundtvig, Er lyset for de lærde blot?, 1839 (sang og tekst).
Andet:
Youtube: Rather Homemade Production, Oplysningstiden - Hvad fanden skete
der lige der?
YouTube: Det kongelige teater, “Hvorfor er Holberg aktuel i dag?”.

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 2 timer: 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at styrke elevernes evne til at arbejde med
litteraturhistorien - her med Oplysningstiden. Forløbet bygger ovenpå det
tidligere forløb om middelalderen. Formålet er desuden at styrke elevernes
evne til at arbejde selvstændigt med en større mængde tekst.

I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt oplæsning
(og fremførelse) af dele af dramaet. Eleverne har desuden arbejdet med
kreative skriveøvelser om tidsperioden.
Forløbet er opbygget af tre lektioner, der har haft henholdsvis perioden
Oplysningstiden, Holberg og teksten Jeppe på Bjerget samt Grundtvigs tanker
om viden og dannelse som omdrejningspunkter. I forløbet er der desuden
trukket tråde til nutiden gennem diskussion af tanker og ideer fra
oplysningstiden..
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. uddrag af dramaet,
sangtekst, forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære
udvikling.
Forløbet evalueres dels gennem en Kahoot og dels gennem dialog i
grupperne.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne arbejdede i forløbet med forskellige læsninger og opsætninger af
scener fra Jeppe på Bjerget.

Titel 4 (a, b, c, d)

Skriftlighed

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
systime (afsnittene: ”Analysevejledning til epik”, ”Analysevejledning til
lyrik”).
● Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt, Kreative produktioner i
dansk, Systime (”Fortællertyper)

● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
systime (afsnittene: ”Filmiske virkemidler”, ”Filmens dramaturgi”).
● Om den analyserende artikel - med udgangspunkt i eksamenshæfte (1
s)
● “Sådan henviser du” (egen produktion) (1 s)
● “Sådan skal din opgave se ud” (egen produktion) (2 s)
● Anders Østergaard: Skriftlig dansk i hf - på nettet, Systime: “Teksten
som et hus - dele og helhed”.

Tekster:
● Martin A. Hansen, Paradisæblerne, 1
 953.
● Tove Ditlevsen, Blinkende Lygter, 1
 947.
● Information, Barndommens gade, nu med smag (uddrag), 21.
december 2002.
● DR dokumentar, Blok på bistand (uddrag), 2014.
● Katrine Marie Guldager, Vi har allerede aftalt en pris, 2005.
● H.C. Andersen, Klokken, 1845.
Omfang

ca. 8 undervisningsgange af 2 timer: 16 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til den skriftlige del af
danskfaget. Hovedvægten har ligget på kreative skriveprocesser samt træning
i den analyserende artikel.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem kreative skriveøvelser, stilladserede opgaver og endelig
individuelt arbejde med en større skriftlig opgave.
Forløbet er opbygget af fire lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
analyse af epik, analyse af lyrik, analyse af dokumentar og endelig analyse af
en tekst fra en specifik litterær periode. Alle de skriftlige forløb har desuden
indeholdt kreative skriveøvelser.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. lyrik, epik, dokumentar,
eventyr og baggrundsmateriale om den analyserende artikel som genre.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste skrivegrupper. Opgaverne er løst individuelt.

Titel 5

Filmiske virkemidler og kortfilm

Indhold

Baggrundslitteratur:
● PDF: Film-X Håndbog i filmiske virkemidler.
● Anne Bønnergaard (Systime): Textanalyse: “Særligt om kortfilm”.

● Ole Schultz Larsen (Systime), Håndbog til dansk: “Medieanalyse af
spillefilm”.
● Rasmus Macdonald (Sydkysten Gymnasium), Mediefagsblog - at
fortælle i kortfilmsformatet, besøgt 8.4.20
(https://mediefagsydkysten.wordpress.com)
Tekster:
● Iram Haq, Skylappjenta, 2009.
● Maj-Britt La Cour, De voksnes rækker, 2017 (25 minutter og 11
sekunder).
Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 2 timer: 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med medier og i
dette forløb særligt arbejdet med kortfilm. Eleverne har skulle opnå kendskab
til kortfilmens genretræk, de filmiske virkemidler og dramaturgi, Raskins syv
parametre samt forskellige analysemetoder. Eleverne har desuden arbejdet
med forskellige kortfilm for derigennem at opnå fortrolighed med genren og
analysen af den.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, kreative skriveøvelser (udarbejdelse af
kataloger til forskellige målgrupper), stilladserede opgaver samt mundtlige
oplæg - her som fernisering
Forløbet er opbygget af tre lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
introduktion til arbejdet med medier og særligt med kortfilm, arbejde med
kortfilmen Skylappjenta og endelig fernisering af arbejdet med kortfilmen og
perspektiveringsarbejde med kortfilmen De voksnes Rækker.
Forløbets materialer omfatter bl.a. baggrundslitteratur om medier og
medieanalyse samt forskellige kortfilm.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste grupper, matrixgrupper samt lavet selvstændige
skriftlige produkter, som de har fremvist i både grupper og ved fernisering.

Titel 6

Hit med sangen - stilistik

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Begrebsark - Stilistik (Egenproduktion efter Ole Schultz Larsen,
Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier, systime (afsnittene:
”Sproglige billeder”, ”Sproglige figurer”, “Ordklasser”, “Rim og rytme”,
“Stil og tone”)
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
systime (afsnittene: ”Sproglige billeder”, ”Sproglige figurer”,
“Ordklasser”, “Rim og rytme”, “Stil og tone” samt “Analysevejledning:
Sproglig-stilistisk analyse af litterære tekster) .
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
Systime “Analysevejledning: Sproglig-stilistisk analyse af litterære
tekster” samt “Avislayout”
Tekster:
● Folkeklubben: Slå flint! (album) (2016)
● Klaus Rifbjerg: “Hårdt mod hårdt”, fra Knastørre digte, 2006
Andet:
● Folkeklubbens hjemmeside: http://www.folkeklubben.dk/
● Uddrag - GAFFA (musikmagasin), september 2016.
● Henrik Tuxen: “Det perfekte slag”, GAFFA, 2016.
● Simon Staun: “Anmeldelse: Folkeklubben jagtede det perfekte slag i
Odeon” (2018)
● Folkeklubbens facebook-side:
https://www.facebook.com/folkeklubben/
● Folkeklubbens instagramprofil:
https://www.instagram.com/folkeklubben/
● Folkeklubben: “Danmarksfilm” (musikvideo) (2014) (00:03.39)

Omfang

ca. 6 undervisningsgange af 2 timer: 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med et værk
samt at give dem redskaber til at lave stilistiske analyser af lyriske tekster.
Eleverne har opnået kendskab til arbejdet med billedsprog (metafor,
sammenligning, besjæling, personifikation, symbol) og med figurer
(sammenligningsfigurer, modsætningsfigurer og dramatiske figurer). Desuden
har de arbejdet med stil og tone, rimstruktur og komposition. Slutteligt har
eleverne også arbejdet med anmeldelser af værket ligesom de har skrevet
egne anmeldelser.

I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser,anmeldelser, stilladserede opgaver samt
mundtlige oplæg for klassen primært afholdt som fernisering.
Forløbet er opbygget af seks lektioner, der har haft fokus på henholdsvis lyrik
og sang, de stilistiske virkemidler, introduktion til og arbejde med
Folkeklubben og “Slå Flint!” og endelig anmeldelser og perspektivering til
nyere album.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. baggrundslitteratur om
stilistisk, arbejde med Folkeklubbens album, anmeldelse af Folkeklubben samt
bandets sociale medier og indspillede musikvideoer.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste grupper, matrixgrupper samt lavet selvstændige
kreative skriveøvelser. Desuden har eleverne arbejdet med Kahoot og Quizlet.

Titel 7

Fordomme

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Lærerproduceret materiale om fordomme og tabuer (ca. 6 ns).
● Analyseskema til stilistisk analyse af lyrik.
● Levende Billeder (ibog fra Systime), Afsnit om “TV underholdning” +
“Satire”.
Tekster:
● Yahya Hassan, Barndom, 2013 (tekst og oplæsning på video).
● Yahya Hassan, Den arabiske prins, 2013.
● DR3, Hemmeligheder fra Nuuk, 2017 (episode 2).
● Christina Hagen, Uddrag af White Girl, 2012.
● Weekendavisen: Anmeldelse af White Girl, 2012.
● DR2, Det slører stadig, 2013.
Andet:
● Bogcover, White Girl, 2012.
● DR2, Nyt fra Jylland ( Stenslag og Kringle), 2014.

Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 2 timer: 10 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er dels at bygge ovenpå arbejdet med henholdsvis
analyse af lyrik og medie, som eleverne er blevet introduceret til i tidligere
forløb. Formålet er ydermere at give eleverne indblik i det dannelsesmæssige
perspektiver i danskfaget: Hvordan kan litteratur og medier være med til at
nedbryde fordomme og tabuer?
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, små skuespil, stilladserede opgaver
samt begrebskort og en-til-en test.
Forløbet er opbygget af fem lektioner, der har haft fokus på fordomme og
bearbejdning af dem gennem lyrik, tabuer og arbejde med disse i
dokumentargenren, “os og dem” som det fremstilles i epikken og endelig
hvorledes satire kan bruges til at italesætte fordomme og tabuer i samfundet.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. lærerproduceret materiale
om fordomme, forskellige moderne tekster samt videoklip, satire og
dokumentar.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned. Desuden har eleverne arbejdet med
dobbeltcirkel, fremlæggelser i par og brug af Kahoot.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste grupper, matrixgrupper samt lavet selvstændige
kreative skriveøvelser. Desuden er anvendt arbejde med dobbeltcirkel,
Kahoot og Padlet.

Titel 8

Rør blot ikke ved min gamle jul

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Analysemodel til analyse af reklamefilm (Systime).
● Analysemodel til analyse af spillefilm (Systime).
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: (A
 fsnittene: “DE fem
nyhedskriterier”, “Nyhedstrekanten” og “Nyhedshistorien”.) .
Tekster:
● Peter Faber, Sikken en voldsom trængsel og alarm, 1848.

●
●
●
●
●
●

DR, Nissebanden i Grønland (afsnit 7), 1989.
Johan Krohn, Uddrag af Peters Jul, 1870.
Coca Cola, Julereklamefilm, 2016.
Danske spil, Reklame for juleskrabekalender, 2015.
Tuborg, Glædelig jul og godt tuborg (reklamefilm).
Kristeligt Dagblad, Det afslørende juletræ, 2012.

Omfang

ca. 4 undervisningsgange af 2 timer: 8 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er dels at bygge ovenpå arbejdet med henholdsvis
analyse af lyrik og medie, som eleverne er blevet introduceret til i tidligere
forløb. Eleverne har desuden arbejdet med både nyhedsformidling og
reklamer.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, skriveøvelser, stilladserede opgaver
samt fremlæggelser for klassen.
Forløbet er opbygget af fire lektioner, der har haft fokus på fremstilling af
julen i forskellige tidsperioder og via forskellige typer af tekster. I den første
lektion arbejdede eleverne med ældre teksters fremstilling af julen, herefter
fulgte en lektion om moderne tids julekalender, en lektion om julen i reklamer
og endelig en lektion om nyhedsformidling og hvorledes disse nyhedshistorier
kan anvendes i forbindelse med julen.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. lærerproduceret materiale,
forskellige ældre tekster (salme og børnebog), et afsnit af en julekalender og
endelig forskellige reklamer og nyhedshistorier.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned. Desuden har eleverne arbejdet med
dobbeltcirkel, fremlæggelser i par og brug af Kahoot.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har lavet selvstændige kreative skriveøvelser. De har arbejdet i
selvvalgte grupper ligesom de har arbejdet i par.

Titel 9

Romantikken

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Mimi Sørensen m.fl., Brug litteraturhistorien, Systime (afsnittene: ”En
kaotisk tidsalder”, ”Romantikkens ideer”, “Længsel efter
sammensmeltning: Universalromantikken”, Fædrelandets betydning:
Nationalromantikken”, Opsamlende: Harmoni og
fædrelandskærlighed”).
● Johannes Fibiger m.fl., Litteraturens veje, Systime (afsnittene:
”Nationalromantikken”).
Tekster:
● Adam Oehlenschläger, Guldhornene, 1
 802
● Adam Oehlenschläger, Fædrelandssangen, 1
 819
● Richard, Dybeck, Du gamla, Du fria, 1844 (Sveriges nationalsang).
● Bjørnstjerne Bjørnson. Ja vi elsker dette landet, 1864 (Norges
nationalsang).
Andet:
● Videoen ”Rather Homemade Proctions: ”Oplysningstiden – hvad
fanden skete der lige der?”.
● Johan Thomas Lundbye, Efterårslandskab, Hankehøj ved Vallekilde,
1846-1847.
● Nicolai Habbe, Reservesoldater fra 1848 på marschen, 1851
● Videoen ”Vindens farver” fra Pocahontas (Disney, 1995), 3 minutter og
31 sekunder.
● Video ”I Danmark er jeg født” fra Visit Danmark, 2009, 40 sekunder
● Video “Fremtiden er ikke så sort som du har været” (Landbrug og
fødevarer), 1 minut og 5 sekunder.
● DR2, Store tanker og trange tider (1800-1814: En fortælling om
Danmarks guldalder), 2
 004.

Omfang

ca. 6 undervisningsgange af 2 timer: 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
litteraturhistorien - samt at bygge ovenpå den viden de allerede har om
litteraturhistorien fra forløbene om henholdsvis middelalder og oplysningstid.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt mundtlige
oplæg - både som fernisering og i par for klassen.
Forløbet er opbygget af seks lektioner, der har haft fokus på en introduktion
til tiden og perioden, to lektioner med arbejde med Guldhornene og
Oehlenschläger, en lektion med fokus på fædrelandssange i de nordiske

lande, en lektion omhandlende malerier fra periode og endelig en
opsamlingsgang, hvor romantikken sættes i forbindelse med nutiden.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. ældre skønlitteratur,
forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære udvikling og
de forskellige underperioder. Slutteligt har vi ligeledes set på moderne
tekster, der indeholder nationalromantiske træk.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste par og har ved forskellige lejligheder fremlagt
enten i matrix, ved fernisering og for klassen.

Titel 10

Retorik og argumentation

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Marianne Johnsen, Bodil-Marie Gade og Hans Elgaard Mogensen:
Grundbog i Retorik - at vise og overbevise, Systime: “Indledning” (1,6
s), “Kommunikationssituationen” (2,4 s),
“Kommunikationssituationens grundelementer” (2 s),
“Appelformerne” (1,2 s), “Logos” (1 s), “Patos” (1,9 s), “Etos” (4,1 s),
“Klassiske og moderne genrer” (1,9 s), “Toulmins
argumentationsmodel” (2,8 s), “Argumenttyper” (2 s),
“Modargumentation” (2 s), “Er alle argumenter lige gode?” (1,9 s) (=
24,8 sider).
Tekster:
● Jens Stoltenbergs tale i Oslos domkirke den 24/7 2011 (efter Utøya).
● Adolf Hitler, Tale ved fejringen af Arbejderpartiets Magtovertagelse,
1940 (Uddrag).
● Lea Christensen: “Organdonation - Min krop tilhører mine pårørende”,
Politiken.dk, 16/10 2016.
Andet:
● Jens Stoltenbergs tale i Oslos domkirke den 24/7 2011 (video).
● George Bush, Enten er I med os, 2001 (tale til Kongressen efter 11.
september 2001), (uddrag).

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 2 timer: 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med retorik og
argumentation på et varieret materiale. Desuden lægger forløbet op til en
inddragelse af kravet om dannelsesperspektiv i faget, idet talernes kontekst
inddrages og diskuteres.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem kreative skriveøvelser,
Forløbet er opbygget af tre lektioner der hver især har haft fokus på
henholdsvis introduktion til retorik og argumentation og herefter arbejde med
taler af Stoltenberg og Bush. Herefter fulgte en lektion om en tale af Hitler
samt en diskussion af retorikkens muligheder i forskellige situationer.
Afslutningsvis arbejdede eleverne med et debatindlæg fra en avis.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. forskellige taler både i
trykt form og på video. Desuden blev der anvendt baggrundslitteratur om
retorik og argumentation ligesom eleverne arbejdede med at holde små
bidder af taler for hinanden.
Forløbet evalueres formativt gennem bl.a. kahoot og en-til-en test via
flashcards.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.

Titel 11

Samtaleanalyse

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
Systime: “Sproghandlinger”, “Indirekte sproghandlinger”,
“Samtaleprincipper og det underforståede”, “Høflighedsprincippet”
(11,3 sider)
● Anne Bønnergaard: Textanalyse, Systime: “Kropssprog” (3,7 sider)
● Anne Maria Lassen: Sprog i brug, Systime: “Transaktionsanalyse” (10,3
sider)
● Birgitte Bjerre Lassen m.fl: Ind i sproget - stx, Systime:
“Transaktionsanalyse” (0,8 sider)

● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
Systime: “Transaktionsanalyse” (2,4 sider)
Tekster:
● Pinlig familiemiddag”, klip fra Matador (19:24), 1981 - transskriberet.
● Facebook-opslag fra Lars Løkke Rasmussens facebook-side (4. juli
2018), fra Mette Frederiksens facebook-side (16. juni 2018), fra Lasse
Rimmers facebook-side (18. november 2017) (3 sider)
Andet:
● “Pinlig familiemiddag”, klip fra Matador (19:24), 1981 (00.04.32)
● Klip: “Mormor Grethes sang til Malthe”, X-Factor, DR, 2010 (00:03:49)

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 2 timer: 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
samtaleanalyse, samt give dem indblik i arbejdet med sproget
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt mundtlige
oplæg - primært i faste grupper.
Forløbet er opbygget af tre lektioner, hvoraf den første lektion tog
udgangspunkt i videoklip, der viste forskellige former for vellykket og
mislykket kommunikation. Med udgangspunkt i disse observationer arbejdede
eleverne i den anden lektion med sproghandlinger, sprogprincipper og
transaktionsanalyse. I tredje lektion arbejdede eleverne med analyse af klip
fra Matador.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a.baggrundslitteratur og
analysemodeller omhandlende samtaleanalyse og transaktionsanalyse
(sproghandlinger og sprogprincipper). Der er desuden anvendt forskellige klip
fra film og tv, ligesom opdateringer fra Facebook har været anvendt.
Forløbet evalueres formativt gennem arbejde med Kahoot, Quizlet og
en-til-en samtale.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Eleverne har arbejdet i faste par og har i deres evaluering kigget på både
indhold og arbejdsform.

Titel 13

Der var engang (folke-, kunst- og antieventyr)

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Anette Hauge Nielsen m.fl., Dansk på Ny (2017), S ystime (afsnittene:
”Eventyrgenren”).
● Maja Bødtcher-Hansen m.fl., Med tiden, Gyldendal, 2012 side 49, 50,
155.
Tekster:
● Brødrene Grimm, Den gamle i skoven, 1812-1815.
● Brødrene Grimm, De tre spindersker, 1812-1815.
● Brødrene Grimm, Frøkongen eller Jernhenrik, 1812-1815.
● Brødrene Grimm, Mor Hulda, 1812-1815.
● H.C. Andersen, Gårdhanen og Vejrhanen, 1
 860.
● H.C. Andersen, Kærestefolk, 1
 843.
● H.C. Andersen, Nisse hos Spækhøkeren, 1852.
● H.C. Andersen, Prinsessen på ærten, 1843.
● Rune T. Kidde, Klaskepot, 2
 000.

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 2 timer: 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
litteraturhistorien - her middelalderens folkeeventyr, H.C. Andersens
kunsteventyr og endelig nutidens anti-eventyr, samt give dem indsigt i de
analyseredskaber, der anvendes i dette arbejde.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt mundtlige
oplæg - både i grupper og i par
Forløbet er opbygget af tre undervisningsgange, der har haft henholdsvis
folkeeventyret, kunsteventyret og anti-eventyret som omdrejningspunkt.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. nyere og ældre
skønlitteratur, baggrundslitteratur om den litterære udvikling på de tre
nedslagstidspunkter i litteraturhistorien
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.

