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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Introduktion til danskfaget og noveller

Titel 2

Sagatiden og Ravnkel Frøjsgodes Saga (værk)

Titel 3

Skriv verden frem!

Titel 4

Lyrik og stilistik

Titel 5

Hvad er det, du siger?

Titel 6

Rør blot ikke ved min gamle jul

Titel 7

Dansen den går så let gennem lunden (middelalder og folkeviser)

Titel 8

Skriv verden frem! - nu med lyrik

Titel 9

NEWS!

Titel 10

Novellen som værk (værk)

Titel 11

Talekunst og talegaver (retorik)

Titel 12

Oplysning?

Titel 13

På kanten

Titel 13a

Skriftlighed

Titel 14

Krigere uden våben (lyrisk værk)

Titel 15

Der var engang...

Titel 16

Hvad udad tabes...

Titel 17

Da verden blev moderne

Titel 18

Skriftlighed

Titel 19

Kortfilm

Titel 20

Det 20. århundrede: Modernisme og realisme

Titel 21

Det vigtige valg (eksistentialisme)

Titel 22

Reklamens magt og muligheder
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Titel 23

Grønland - og Danmark

Værker:
1. Ukendt forfatter, Ravnkel Frøjsgodes Saga, ukendt årstal.
2. Novellen som værk (genre).
3. DR, Kampen om Grønland, 2017 (dokumentar).
4. Morten Nielsen, Krigere uden Vaaben, 1943 (lyrik).
5. Niviaq Korneliussen, HOMO Sapienne, 2014 (roman).
6. Valgfrie dokumentar i forbindelse med PP-uge 3
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb
Nb! Et skema for hvert forløb
Titel 1

Introduktion til danskfaget og noveller

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen: Håndbog til Dansk, “Litterære Genrer” +
“Novellegenren” (iBog på Systime, 2016)
● Lærermateriale om Danskfagets tre perspektiver
● Lærermateriale om epik.
Tekster:
● Jesper Wung-Sung, Dig og mig, 2011.
● Naja Marie Aidt, Ond i sulet, 1993.
● Helle Helle, Film, 1996.
● Sidsel F. Pedersen, Nabohjælp, 2005.
● Henrik Pontoppidan, Ørneflugt, 1894.
Andet:
Youtube: Hvad er noveller?
Youtube: Hvad er et digt?

Omfang

ca. 6 undervisningsgange af 90 minutter

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 epik.
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 seks lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
introduktion til faget og dets perspektiver, introduktion til arbejdet med epik
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.
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Eleverne har arbejdet i faste grupper, matrixgrupper samt lavet selvstændige
kreative skriveøvelser.

Titel 2

Sagatiden og Ravnkels Frøjsgodes Saga (VÆRK - litteratur)

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Johannes Fibiger m.fl., Litteraturens veje, Systime (afsnittene: ”Om
vikingetiden”, ”Den sociale orden”, ”Slægt og ære”, ”Æren og
eftermæglet”, ”Kult og rite”, ”De islandske sagaer”, ”Autentisk litteratur
eller fiktion?”, ”Emigration til Island”, ”Islandsk samfund og lov”,
”Sagaens stilistiske træk”, ”Slægtens betydning”, ”Mellem asatro og
kristendom”, ”Fortælleteknik i sagaerne”).
● De nordiske guder fra religion.dk
Tekster:
● Ukendt forfatter, Ravnkels Frøjsgodes Saga, ukendt årstal.
Andet:
● HBO Nordic, Vikings, sæson 1, episode 1 (Rites of Passage), 2013.
● LOC, Ti fod høj, (Anno XV), 2017 – både tekst og musik.
● Game of Thrones trailer for sæson 7 (#Winterishere).
● ”Du kan se Game of Thrones eller du kan få den ægte vare”, artikel fra
universitetsavisen.dk, 2. Juni 2016.

Omfang

ca. 7 undervisningsgange af 90 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
litteraturhistorien - og i dette tilfælde specifikt med Sagatiden. Formålet har
ligeledes været at introducere eleverne til arbejdet med et værk.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, kreative skriveøvelser, stilladserede
opgaver samt gruppearbejde i forbindelse med læsningen af værket.
Forløbet er opbygget af syv lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
introduktion til Sagtiden og dens kendetegn, arbejdet med læsningen og
analysen af Sagaen og endelig perspektivering til nutidens medier.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. baggrundslitteratur, selve
værket, et afsnit af TV-serien Vikings og endelig uddrag af moderne tekster
(Game of Thrones samt LOC).
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.
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Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 3 + 8 + 13a +
18

Skriv verden frem: 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”.
● Maja Bødtcher-Hansen m.fl., Skriftlig eksamen i dansk, (afsnittene:
“Den analyserende artikel” + “Den debatterende artikel”), I-Bog,
Systime.
Tekster:
● Martin A. Hansen, Paradisæblerne, 1953.
● Naja Marie Aidt, Latter, 1995.
● Maleri: Michael Kvium: “European eksperimental painting” (1992)
● Tove Ditlevsen, Jeg elsker dig, 1939.
● Viggo Stuckenberg, Nu brister i alle de kløfter, 1901.
● Andrea Dragsdahl: Drop true crime – lysten til
● morbid underholdning skal ikke stilles med andre
● menneskers tragedie, 2019.
● Mørkeland eps. 51
● DR, Dobbeltmordet (podcast).
● Nanna Goul, Voilá, 2017.
● Tine Høeg, Jeg vælger Valencia, 2015.
● DR, Mormor på mandejagt, 2019 (uddrag).
● DR, Alene i Vildmarken, 2018 (uddrag).
● Adam Oehlenschläger, Morgen-Vandring, 1805.
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Lone Nørgaard, Digital dannelse er en anomali, 2019.
TV2 Østjylland, Debat om sociale medier i skolerne, 2015.
Herman Bang, En Historie fra Skumringen, 1879/1880.
Christen Dalsgaard, Mon han dog ikke skulle komme?, 1879.
Jens Blendstrup, Mørket mellem os, 2007.
Måns Herngren og Hannes Holm, Adam & Eva, 1997.
Daniel Dencik, Moon Rider, 2012.
Jørgen Leth, Rundstrækning, 1967.
Tarek Omar, Jeg blev sendt i eksil, 2018.
Marie Elmegaard, Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at
læse, 2018.

Omfang

ca. 15 undervisningsgange af 90 minutter.

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbene er at introducere eleverne til den skriftlige del af
danskfaget. Hovedvægten har ligget på kreative skriveprocesser samt træning
i den analyserende og debatterende artikel.
I forløbene har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem kreative skriveøvelser, stilladserede opgaver og endelig
individuelt arbejde med større skriftlig opgaver.
Forløbet er opbygget af fire forløb, 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 retteark som eleverne lægger i deres
portfolio, så de ved hvad de skal arbejde videre med. Eleverne har desuden
haft individuelle samtaler med underviseren.

Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 4

Lyrik og stilistik
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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”.
Tekster:
● Johannes Jørgensen, Alles sjæles nat, 1898.
● Emil Aarestrup, Angst, 1838.
● Tom Kristensen, Angst, 1932.
● Tove Ditlevsen, Blinkende lygter, 1947.
● N.F.S. Grundtvig, I al sin glans nu stråler solen, 1843.
● Uddrag af Thomas Kingo, Keed af Verden, og kier ad Himmelen, 1618.
Andet:
● Uddrag af Xciters: Lungen - "Lungens funktion", 2017.
● Uddrag af Benny Andersen: "Mine lunger", 2001.
● Uddrag af Lægehåndbogen om "Tuberkulose, Lunger" på Sundhed.dk.

Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 2 timer: 10 timer

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med lyrik 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.
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 fem lektioner, der har haft fokus på henholdsvis lyrik,
de stilistiske virkemidler, introduktion til og arbejde med forskellige lyriske
tekster fra forskellige perioder samt endelig fremlæggelser af individuelt
arbejde med digte.
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Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. baggrundslitteratur om
stilistisk, arbejde med digte fra forskellige tidsperioder.
Forløbet evalueres formativt gennem fremlæggelser, peer-to-peer feedback
samt samtale med underviseren.
Væsentligste
arbejdsformer

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

Titel 5

Hvad er det, du siger?

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
Systime: “Sproghandlinger”, “Indirekte sproghandlinger”,
“Samtaleprincipper og det underforståede”, “Høflighedsprincippet”.
● Anne Bønnergaard: Textanalyse, Systime: “Kropssprog”.
● Anne Maria Lassen: Sprog i brug, Systime: “Transaktionsanalyse”.
● Birgitte Bjerre Lassen m.fl: Ind i sproget - stx, Systime: “Egotilstande”.
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
Systime: “Transaktionsanalyse og egotilstande”
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:
● “Gustav vender hjem”, klip fra Matador (I disse tider), 1981 (uddrag).
● Klip: “Mormor Grethes sang til Malthe”, X-Factor, DR, 2010 (00:03:49).
● Klip: “Debat i morgen-TV med Anne-Grethe Bjarup Riis”, TV2, 2011.
● Helle Helle, En stol for lidt, 1996.

Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 90 minutter.

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.
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Forløbet er opbygget af fem 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
de følgende lektiorne med sproghandlinger, sprogprincipper og
transaktionsanalyse. Afslutningsvis 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 6

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: (Afsnittene: “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. 3 undervisningsgange af 90 minutter.

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
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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 tre lektioner, der har haft fokus på fremstilling af julen
i forskellige tidsperioder og via forskellige typer af tekster.
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.
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 7

Folkeviser (Pædagogikumsforløb KAS)

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, Elverskud, Middelalder.
● Ukendt forfatter, Ebbe Skammelsøn, Middelalder.
● Ukendt forfatter, Torbens datter, Middelalder.
Andet:
Youtube: Film om Ebbe Skammelsøn.
Youtube: Ringenes Herre (De to tårne, 2002) - Gandalf og Theoden.
Youtube: Game of Thrones (Tyrion dræber Tywin)
Uddrag af Susanne Bier, Brødre, 2004.
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Uddrag af Per Fly, Arven, 2003
Omfang

ca. 6 undervisningsgange af 90 minutter

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 så det har haft fokus på henholdsvis tryllevisen og
riddervisen. 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 9

NEWS (Pædagogikumsforløb KAS)

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk: “Avistyper”, “Avisens genrer”,
“Fake news og clickbait”, “Ydre komposition (layout), “Indre
komposition (nyhedstrekanten)”.
● Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed:
“De fem nyhedskriterier”, “Når medierne sætter dagsorden”, “Kilder”,
“Vinkling”.
● Tomas Bjørn Pedersen, Grundbog til medier i dansk, 2018.
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier,
2017.
Tekster:
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● Poul Høi, Og hele månen blev som blod, Berlingske, 2001.
● Reportage fra fyrværkeriulykken i Seest, 2004.
● Diverse artikler fra RokokoPosten, 2019 + 2020.
Andet:
● DR, Ryd forsiden, episode 1, 2019.
● DR2, Bag om dagbog fra kemoland, 2015.
Omfang

ca. 4 undervisningsgange af 90 minutter.

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at styrke elevernes evne til at arbejde
nyhedsformidlingen, kildearbejde samt opbygning af nyhedsartikler.
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, stilladserede opgaver samt arbejde i
faste grupper.
Forløbet er opbygget gennem en introduktion til arbejde med medier og
nyhedsformidling, arbejde med avisens genre, undersøgelse af falske nyheder
og endeligt arbejde med Bag om dagbog fra kemoland.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. uddrag af diverse
aviser,falske nyheder, forskellige videoklip samt baggrundslitteratur.
Forløbet evalueres via peer-to-peer og arbejde med evalueringsskemaer.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.

Titel 10

Novellen som værk

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Claus Holst, Dansk på NY, 2017, Systime - “Novelle”.
● Tinne Serup Bertelsen m.fl., Litteraturhistorien - på langs og på tværs,
Systime (2018) (afsnittet: “Novelle”).
Tekster:
● Giovanni Boccaccio, Syvende dag (Dekameron), 1352.
● Martin Andersen Nexø, Lønningsdag (Muldskud), 1900.
● Henrik Pontoppidan, Naadsensbrød (Fra hytterne), 1887.
● Johannes Jørgensen, Tråden ovenfra (Lignelser), 1898.
● Johannes V. Jensen, Nåede de færgen?, 1925.
● Martin A. Hansen, Roden (Konkylien), 1955.
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Anders Bodelsen, Drivhuset (Drivhuset), 1965.
Jørgen Johansen, Plankeværk (Plankeværk), 1968.
Jesper Wung-Sung, Catwalk (Tretten tynde teenagere), 2011.
Jan Sonnergaard, Polterabend (Radiator), 1997.
Jan Sonnergaard, Kimono, Mit hus (Radiator), 1997.
Thomas Korsgaard, En rigtig hue (Mellem os), 2019.
Helle Helle, Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark (Biler og dyr),
2000.
● Amalie Skram, Memento Mori (Sommer), 1899.
● Merete Pryds Helle, Sorg, 2005.
Omfang

ca. 10 undervisningsgange af 90 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er dels at bygge ovenpå arbejdet med epik, som
eleverne tidligere har arbejdet med.Formålet er ydermere at give eleverne
mulighed for at arbejde med en bred vifte af noveller med udgangspunkt i
genrens udvikling.
Ved forløbets start blev klassen hjemsendt for første gang. Forløbet har derfor
været virtuelt.
Forløbet er opbygget af faste start og slutsessioner på Google Teams. Eleverne
arbejdede i faste læsepar enten via Facetime eller anden tilsvarende app.
Eleverne havde delte google-docs som de skrev i, og som jeg kunne
kommenterer i.
Forløbets materialer består primært af en række noveller fra forskellige
tidsperioder. Udgangspunktet har hele tiden været novellegenrens kendetegn,
således at eleverne hele tiden har haft et fast holdepunkt at arbejde ud fra.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.

Væsentligste
arbejdsformer

Faste læsepar, virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 11

Talekunst og talegaver (retorik)

Indhold

Baggrundslitteratur:
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● Marianne Johnsen, Bodil-Marie Gade og Hans Elgaard Mogensen:
Grundbog i Retorik - at vise og overbevise, Systime: “Indledning”,
“Kommunikationssituationen”, “Kommunikationssituationens
grundelementer”, “Appelformerne”, “Logos”, “Patos”, “Etos”, “Klassiske
og moderne genrer”, “Toulmins argumentationsmodel”,
“Argumenttyper”, “Modargumentation”, “Er alle argumenter lige
gode?”
Tekster:
● Jens Stoltenbergs tale i Oslos domkirke den 24/7 2011 (efter Utøya).
● Adolf Hitler, Tale ved fejringen af Arbejderpartiets Magtovertagelse,
1940 (Uddrag).
● George Bush, Enten er I med os, 2001 (tale til Kongressen efter 11.
september 2001), (uddrag).
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).
● Uddrag af Dronningens nytårstale, 31. december 2016. (1.49 minutter).
● Yahya Hassan, uddrag af tale ved indtrædelse i Nationalpartiet, 7. april
2015. (2.52).
● Søren Vrist Christensen, undervisningsvideo om retorik. (2.07).
Omfang

ca. 4 undervisningsgange af 90 minutter

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.
Forløbet fandt sted under første nedlukning, og forløbet har derfor været
virtuelt. Eleverne havde undervisning i to faste hold og anvendte Google
Meet.
Forløbet er opbygget af fire 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 skrevet egne taler..
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
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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

Faste faste grupper, virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 12

Oplysning?

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, Jeppe på Bjerget, Originaltekst er hentet fra: Ludvig
Holberg: Jeppe paa bierget. I: Ludvig Holberg: Seks komedier. Danske
Klassikere. DSL/Borgen, 1999, Systime.
● Ludvig Holberg, Uddrag af Erasmus Montanus, 1999, Systime.
● N.F.S Grundtvig, Er lyset for de lærde blot?, 1839 (sang og tekst).
● DR, Jeppe på Bjerget, 1981.
Andet:
● Youtube: Rather Homemade Production, Oplysningstiden - Hvad
fanden skete der lige der?
● YouTube: Det kongelige teater, “Hvorfor er Holberg aktuel i dag?”.

Omfang

ca. 10 undervisningsgange af 90 minutter

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.
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Forløbet er opbygget med fokus på henholdsvis perioden Oplysningstiden,
Holberg og teksten Jeppe på Bjerget, perspektivering til Erasmus Montanus
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 dramaerne,
sangtekst, forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære
udvikling. Klassen har desuden set filmatiseringen af Jeppe på Bjerget.
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 13

På kanten

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Rasmus Macdonald (Sydkysten Gymnasium), Mediefagsblog, besøgt
16.09.18 (https://mediefagsydkysten.wordpress.com/om/).
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier,
2017 (“Dokumentar”).
● Anders Dahl m.fl., Levende billeder, Systime, 2018 (afsnittet:
Shot-to-shot analyse).
● Gitte Horsbøl m.fl., Den iscenesatte virkelighed, Systime, ibog
(“reality-dokumentaren”).
● Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk: Litteratur, sprog og medier,
systime (afsnittene: ”Filmiske virkemidler”, ”Filmens dramaturgi”,
”Medieanalyse af spillefilm”).
Tekster:
● DR, Rejseholdet, sæson 1, episode 6, 1999.
● Discovery, Livsfarlig Fangst, sæson 1, episode 1 “Greenhorns”, 2005.
● Discovery, Livsfarlig Fangst, sæson 16, episode 1 “Cold Wars Rivals”,
2018.
● DR3, Forført af en falsk profil (episode 1), 2019 (33 minutter og 21
sekunder).
Andet:
● Artikel fra Stiften: Rejseholdet i modvind efter afsnit om mordbrand
● Artikel fra Ritzaus Bureau: TV-serie for tæt på virkeligheden
● Artikel fra Ekstra Bladet: Rejseholdet frikendt
● Artikel fra Nyhederne: Min søsters drab i Rejseholdet
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Omfang

ca. 8 undervisningsgange af 90 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at lade eleverne arbejde med materiale, der kan ses
som værende “på kanten af det acceptable”.Formålet er ydermere at give
eleverne indblik i det dannelsesmæssige perspektiver i danskfaget: Er der en
grænse for, hvad der kan anvendes som underholdning?
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, gruppearbejde samt stilladserede
opgaver.
Forløbet er opbygget af forskellige blokke - den første blok handlede om true
crime og fiktionelle TV-serie inspireret af virkeligheden. Anden blok handlede
om dokumentargenren og om reality-dokumentaren - eleverne arbejdede her
med serien “Livsfarlig fangst” og så på udviklingen fra oplysning til
underholdning. Slutteligt arbejdede eleverne med DR-produktionen “forført af
en falsk profil” - her i forbindelse med begrebet “catfish”.
Forløbets materialer er varieret og omfatter bl.a. true crime, en fiktionsserie,
uddrag af realitydokumentar og endelig forskellige avisartikler.
Forløbet evalueres formativt gennem en retssag, hvor eleverne havde
forskellige roller (forsvar, anklager, dommer, vidner osv.) - omdrejningspunktet
var: Er det etisk korrekt at bruge virkelige begivenheder som udgangspunkt for
underholdning?

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.

Titel 14

Krigere uden våben (lyrisk værk)

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Faktalink.dk, Modstandskampen i Danmark, besøgt 30. november
2020.
● Litteratursiden.dk, Morten Nielsen døde ung, men nåede at sætte sine
spor i dansk litteratur, besøgt 30. november, 2020.
Tekster:
● Morten Nielsen, Krigere uden Vaaben, 1943 (værk).

Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 90 minutter.

Side 17 af 28

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med et lyrisk
værk. Formålet har ligeledes været at lade eleverne arbejde med forskellige
tilgange til lyrik (stilistisk, litterært, litteraturhistorisk).
I forløbet har eleverne haft mulighed for både at arbejde induktivt og
deduktivt gennem refleksionsøvelser, individuelt arbejde med digte og endelig
gruppearbejde.
Forløbet har haft fokus på henholdsvis Morten Nielsen og hans samtid,
besættelsens litteratur samt naturligvis arbejdet med digtene fra værket.
Forløbets materialer består overvejende af digtsamlingen. Der er desuden
anvendt filmklip fra besættelsen samt baggrundslitteratur om Morten Nielsen.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og samtaler i
matrixgrupper.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.

Titel 15

Der var engang...

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Anette Hauge Nielsen m.fl., Dansk på Ny (2017), Systime (afsnittene:
”Eventyrgenren”).
● Maja Bødtcher-Hansen m.fl., Med tiden, Gyldendal, 2012 side 49, 50,
155.
● Johannes Fibiger m.fl., Litteraturens veje, Systime (afsnittet: H.C.
Andersen og hans eventyrverden”).
Tekster:
● Brødrene Grimm, De syv ravne, 1812-1815.
● Brødrene Grimm, Den gamle i skoven, 1812-1815.
● Brødrene Grimm, Mor Hulda, 1812-1815.
● H.C. Andersen, Hyrdinden og skorstensfejeren,

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 180 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
litteraturhistorien - her middelalderens folkeeventyr og H.C. Andersens
kunsteventyr, samt give dem indsigt i de analyseredskaber, der anvendes i
dette arbejde.
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Forløbet fandt sted under den anden nedlukning. Eleverne arbejdede i faste
læsepar enten via Facetime eller anden tilsvarende app. Eleverne havde delte
google-docs som de skrev i, og som jeg kunne kommenterer i.
Forløbet har haft henholdsvis folkeeventyret og kunsteventyret som
omdrejningspunkt.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. nyere og ældre
skønlitteratur, baggrundslitteratur om den litterære udvikling på de forskellige
nedslagstidspunkter i litteraturhistorien
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver og portfoliolignende
refleksioner som eleven noterer ned.
Væsentligste
arbejdsformer

Faste læsepar, virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 16

Hvad udad tabes...

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, 1802
● Adam Oehlenschläger, Fædrelandssangen, 1819
● Richard, Dybeck, Du gamla, Du fria, 1844 (Sveriges nationalsang).
● Bjørnstjerne Bjørnson. Ja vi elsker dette landet, 1864 (Norges
nationalsang).
● Steen Steensen Blicher, Marie - en erindring fra Vesterhavet (uddrag),
Andet:
● Videoen ”Rather Homemade Proctions: ”Romantikken – hvad fanden
skete der lige der?”.
● Johan Thomas Lundbye, Efterårslandskab, Hankehøj ved Vallekilde,
1846-1847.
● Nicolai Habbe, Reservesoldater fra 1848 på marschen, 1851
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● 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), 2004.
● Malerier fra Den Hirschsprungske Samling (den virtuelle samling).
Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 180 minutter

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.
Forløbet fandt sted under den anden nedlukning. Eleverne arbejdede i faste
læsepar enten via Facetime eller anden tilsvarende app. Eleverne havde delte
google-docs som de skrev i, og som jeg kunne kommenterer i.
Forløbet 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 med virtuelt besøg på Den Hirschsprungske Samling. Slutteligt
trækkes tråde til romantisme og eleverne har arbejdet med de
grundlæggende forskelle på romantikke og romantismen.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. ældre skønlitteratur,
forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære udvikling og de
forskellige underperioder.
Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver i SoCrative samt
optagelser af parrenes fremlæggelser.

Væsentligste
arbejdsformer

Faste læsepar, virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 17

Da verden blev moderne

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Mimi Sørensen m.fl., Brug litteraturhistorien, (afsnit: Impressionismen
og Herman Bang).
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● Tinne Serup Bertelsen m.fl., Litteraturhistorien - på langs og på tværs,
Systime (2018) (afsnittet: Det moderne gennembruds temaer).
● Anne Bøndergaard, Dansk forfattere, (Systime), 2018 (afsnittet om
Henrik Pontoppidan).
Tekster:
● Henrik Pontoppidan, Ane-Mette (uddrag), 1887.
● Bjørnstjerne Bjørnson, En handske, 1883.
● Henrik Ibsen, Et dukkehjem (uddrag), 1879.
● Herman Bang, Pernille (uddrag), 1880.
● Herman Bang, Foran alteret, 1880.
Andet:
● Politiken Kultur, De slog deres børn ihjel, 2014.
● Malerier fra Den Hirschsprungske Samling (den virtuelle samling).
● Tim Burton, Corpse bride (intro), 2005.
Omfang

ca. 7 undervisningsgange af 180 minutter

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 forløbet om romantikken.
Forløbet fandt sted under den anden nedlukning. Eleverne arbejdede i faste
læsepar enten via Facetime eller anden tilsvarende app. Parrene skiftede
midtvejs i forløbet, således at alle fik en ny makker.
Forløbet har haft fokus på en introduktion til tiden og perioden, et indledende
arbejde med klasseskel, dernæste arbejde med kønsrolle og
sædelighedsfejden og aflsutningsvis arbejde med impressionismen i kunst og
litteratur. Slutteligt arbejdede eleverne igen med malerier fra Den
Hirschsprungske Samling og med at forfatte læserbreve om kønsdebatten i
litteratur og malerier.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. ældre skønlitteratur,
forskellige videoklip samt baggrundslitteratur om den litterære udvikling og de
forskellige underperioder.
Forløbet evalueres formativt gennem peer-to-peer review. Eleverne samlede
desuden deres læserbreve i en fælles pulje.

Væsentligste
arbejdsformer

Faste læsepar (skiftede midtvejs), virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.
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Titel 19

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:
● Jens Dahl, 2 piger, 1 kage, 2013.
● Erez Tadmor og Guy Nattive, Strangers, 2003.
● Mathieu Ratthe, Lovefield, 2008.
● Maj-Britt La Cour, De voksnes rækker, 2017 (25 minutter og 11
sekunder).
● Christian E. Christiansen, En perfekt dag, 2017, (15.03 minutter).

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 180 minutter.

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.
Forløbet fandt sted under den anden nedlukning. Eleverne arbejdede i faste
grupper enten via Facetime eller anden tilsvarende app. Eleverne delte deres
arbejde med “en kontrolgruppe” og grupperne fremlagde for hinanden og
optog deres arbejde, således at de kunne få feedback fra både kontrolgruppen
og læreren.
Forløbet er opbygget af tre lektioner, der har haft fokus på henholdsvis
introduktion til arbejdet med medier og særligt med kortfilm, arbejde med
kortfilm om fordomme og endelig arbejde med kortfilm om overgangen fra
barn til voksen.
Forløbets materialer omfatter bl.a. baggrundslitteratur om medier og
medieanalyse samt forskellige kortfilm.
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Forløbet evalueres formativt gennem opsamlingsopgaver samt gennem
Kahoot.
Væsentligste
arbejdsformer

Faste læsepar, virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 20

Det 20. århundrede: Modernisme og realisme

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Anne Bønnergaard: Textanalyse: “Realisme”, “Modernisme”.
● Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo & Barbara Kjær-Hansen:
Litteraturhistorien på langs og på tværs: “Tidlig modernisme”,
“Ekspressionisme”, “Heretica-modernisme”,
“Konfrontationsmodernisme”, “80’er lyrik”.
● Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo & Barbara Kjær-Hansen:
Litteraturhistorien på langs og på tværs: “Folkelig realisme og
socialrealisme”, “Ny realisme”, “Eksperimenterende realisme”.
Tekster:
● Johannes V. Jensen, Interferens, 1906.
● Tom Kristensen, Det blomstrende slagsmål, 1920.
● Tom Kristensen, Fribytter, 1920.
● Martin Andersen Nexø, Pelle Erobreren (uddrag), 1906-1910.
● Klaus Rifbjerg, Livet i badeværelset, 1960
Andet:
● Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo & Barbara Kjær-Hansen:
Litteraturhistorien på langs og på tværs - “Modernisme og realisme:
video” (4 min. 53 sek.).
● Suspekt, Proletar, 2007.
● Max Beckmann, Nat, 1918-1919.
● Ernst Ludwig Kirchner, Gade, Berlin, 1913.

Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 180 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med de to
hovedretninger i det 20. århundredes litteratur - modernisme og realisme.
Forløbet fandt sted under den anden nedlukning.
Forløbet har haft fokus på en introduktion til de grundlæggende træk i
modernisme og realisme. Herefter har eleverne arbejdet med henholdsvis
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Johannes V. Jensen, Tom Kristensen og ekspressionismen og endelig med
Martin Andersen Nexø og Klaus Rifbjerg. Afslutningsvis har eleverne samlet op
på deres viden og testet hinanden i deres viden om realisme kontra
modernisme.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. skønlitteratur, forskellige
videoklip samt baggrundslitteratur om de litterære udviklinger og de
forskellige underperioder i det 20. århundrede.
Forløbet evalueres formativt gennem SoCrative.
Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning.
Eleverne anvendte Google Teams.

Titel 21

Det vigtige valg (eksistentialismen)

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Johannes Fibiger, Litteraturens veje, Systime, (afsnittene: Historien om
en forudsigelig krig, Den tyske besættelse af Danmark).
● Gunnar Mühlmann, Efterkrigstiden og eksistentialismen,
www.da-net.dk,
● Besættelsen, litteraturen og Martin A. Hansen fra litteratursiden.dk.
● Figur: “Valg og handling” (Eksistentialisme) fra Mimi Sørensen og Mads
Randvig: Brug Litteraturhistorien.
● Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk: “Introduktion: Hvad er
eksistentialisme?”, “Efterkrigstiden i et eksistentialistisk lys,
Senmoderniteten i et eksistentialistisk lys”, “Den eksistentialistiske
fortælling: De eksistentielle fortællinger og læseren”, “Eksistentialistisk
læsning i praksis”.
● Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk: “Erving Goffmann og
Joshua Meyrowitz: Livet er en scene” og “En ny mennesketype”.
● Johan Rosdahl m.fl., At læse Karen Blixen, Systime (afsnittene: Om den
kønskritiske læsemåde, analyse af “Det ubeskrevne Blad” og “Ringen”).
● Jan Aasbjerg Haugaard Petersen, Postfeministisk litteraturanalyse, fra
www.gymdansk.dk.
Tekster:
● Martin A. Hansen, Agerhønen, 1947.
● Peter Seeberg, Patienten, 1962.
● Karen Blixen, Ringen, 1958.
● Michael Strunge, Livets Hastighed, 1978.
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● Michael Strunge, Natmaskinen, 1981.
● Michael Strunge, Det kommende, 1981.
Andet:
● Kim Malthe-Bruun, Brev til Hanne, 1945.
● Morten Meldgaard, Kim, 2009.
● DR2, Husker du? 1961, 2010.
● DR, Bazar, 1984 (uddrag).
Omfang

ca. 5 undervisningsgange af 180 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med den
eksistentialisme der vokser frem i efterkrigstiden samt udviklingen over
1960’erne og 1980’erne.
Forløbet fandt delvist sted under den anden nedlukning, men efter to
undervisningsgange kom eleverne på skolen 50%.
Forløbet har haft fokus på en introduktion til de grundlæggende træk i
eksistentialismen. Herefter har eleverne arbejdet med efterkrigstiden og i
denne forbindelse med Martin A. Hansen. Herefter arbejdede eleverne med
Peter Seeberg og Karen Blixen inden forløbet blev rundet af med 1980’erne
med fokus på Michael Strunge.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. skønlitteratur, forskellige
videoklip samt baggrundslitteratur om de litterære udviklinger og de
forskellige underperioder i eksistentialismen.
Forløbet evalueres formativt gennem både SoCrative og Kahoot.

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning. Eleverne anvendte Google Teams.
Da eleverne kom tilbage på skolen arbejdede de i faste grupper samt i
matrix-grupper.

Titel 22

Reklamens magt og muligheder

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk: “Reklamer” (8,5 ns),
“Medieanalyse af trykte reklamer” (2,3 ns), “Medieanalyse af
reklamefilm”.
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● Rasmus Macdonald (Sydkysten Gymnasium), Mediefagsblog, besøgt
16.09.18 (https://mediefagsydkysten.wordpress.com/om/)
● Anders Dahl m.fl., Levende billeder, Systime, 2018 (afsnittet:
Shot-to-shot analyse).
● Jan Aasbjerg Petersen, Dig og digital dannelse i dansk, I-bog Systime
(afsnittet “Marketing på de sociale medier”).
● Faktalink, Hvad er en influencer?
Tekster:
● 2 gange om ugen.dk, Minna og Gunnar, 1998 (“To gange om ugen”,
“Pip-Hans” og “Torskegilde”).
● Familie Journalen, Rexona giver friskhed og sikkerhed, 1957.
● Interflora, Hvid hest, 2011
● Interflora, På kærlighedens side siden 1925, 2017
● Reklame for nicehair.dk fra Irina Olsens Instagramprofil
Andet:
● Radio-reklame fra Electrolux Støvsuger (2017) (34 sek.).
● Facebook-reklame fra Aqua D’or Danmark “House of sparkles - en til
enhver smag” (2018).
● Discovery, Bare Elvira, episode 8, 2020 (uddrag).
Omfang

ca. 3 undervisningsgange af 180 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til arbejdet med
reklamegenren. Fokus er primært arbejdet med reklamefilm samt arbejdet
med reklamer lavet af mikroinfluencere.
Forløbet fandt delvist sted under den anden nedlukning, hvor eleverne var
hjemsendt 50% af tiden. Denne uges undervisning var derfor virtuel.
Forløbet har haft fokus på en introduktion til reklamegenren med fokus på
henholdsvis de trykte reklamer, reklamefilm samt den betydning
mikroinfluencere har haft på reklamens udvikling i nyeste tid.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. diverse reklameklip,
radioreklamer samt reklamer præsenteret af mikroinfluencere. Desuden er
anvendt baggrundsmateriale samt klip fra Discovery.
Forløbet evalueres formativt gennem skriveøvelse samt præsentation af
individuelt arbejde med reklamer.

Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning. Eleverne anvendte Google Teams.
Til præsentationen optog eleverne deres fremlæggelser og delte optagelsen.
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Titel 23

Grønland - og Danmark

Indhold

Baggrundslitteratur:
● Lærerproduceret materiale om Grønland fra Inuitsamfund til nutid.
Tekster:
● Augo Lynge, Omkring det nationale, bragt i Grønlandsposten november
1945 (uddrag).
● AG Sermitsiaq, Skrot Rigsfællesskabet!, 2013.
● Louise N.D. Friedberg, Eksperimentet - besøg på børnehjemmet, 2010
(uddrag - 3 minutter og 4 sekunder).
● Kenneth Sorento Dichmann, Kampen om Grønland, 2020.
● Niviaq Korneliussen, HOMO Sapienne, 2014.
● DR3, Hemmeligheder fra Nuuk (sæson 1, episode 1), 2017.
● DR2 Horisont, Børnehjemmet højt mod nord, 2018 (22 minutter og 53
sekunder).
● Kristelig Dagblad, Bør danskere lave kunst om Grønland? Debatten er
begyndt!, 2020.
● Tom Kristensen, Det er Knud - som er død, 1933.
● Gasolin, Kap Farvel Til Ümanarssuaq, 1974.
Andet:
● Uddrag af Grønlandskommissionen 1950.
● Uddrag af Grønlandskommissionen 1960.
● Tupaarnaq Rosing Olsen, I skyggen af kajakkerne, 2005 (uddrag).
● Nivi Nielsen Birch og Sika Bay fortæller om Grønlands ungdom, privat
video, 2021.

Omfang

ca. 10 undervisningsgange af 180 minutter

Særlige
fokuspunkter

Formålet med forløbet er samle op på den viden, eleverne har tilegnet sig
gennem undervisningen i Dansk A. Samtidig er formålet at lade eleverne få
mulighed for at indgå i diskussioner og debatter om aktuelle emner.
Forløbet fandt delvist sted under den anden nedlukning, hvor eleverne var
hjemsendt 50% af tiden. Undervisningen har derfor været både virtuel og i
klassen.
Forløbet har haft fokus på at samle op på danskfagets tre perspektiver. Dette
er sket gennem et arbejde med Grønland og forholdet til Danmark som fast
holdepunkt. Eleverne har arbejdet med henholdsvis sprog (retorik og
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samtaleanalyse), litteratur samt medier (dokumentar og realitydokumentar).
Slutteligt har forløbet lagt op til at eleverne kunne diskuterer Grønlands
nuværende problematikker omkring selvstændighed, sprogets rolle og
forholdet til Danmark.
Forløbets materialer er varierede og omfatter bl.a. epik, dokumentar, reality,
taler og avisartikler.
Forløbet evalueres formativt gennem Kahoot og portfolio-lignende
refleksioner.
Væsentligste
arbejdsformer

Virtuel undervisning. Eleverne anvendte Google Teams.
Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde.
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