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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2018 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Ole Egetoft Christiansen (barselsvikar aug. 2016) 

Maria Schmidt 

Hold 16P 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1 Introduktion til dansk 

2 Nyheder 

3 Krimi og spænding + selvlæst værk 

4 Retorik og argumentation 

5 Danskhed og lyrik + selvlæst værk 

6 Litteraturhistorie + fællesværk 

7 Fra dagbog til blog + fællesværk  

8 Fra bog til film 

9 Grammatik og sprog 

10 Modernisme 

11 Sælg alkohol! 

12 SKAM + medieværk 

13 Den nyeste tid + fællesværk 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Introduktion til dansk (OC) 

Indhold Kernetekster: 
 
Knudsen, Peter Øvig: Blekingegadebanden (uddrag) 
Nielsen, Hans-Jørgen: Fodboldenglen (uddrag) 
 
Artikel fra fodboldkamp  
 
Supplerende:  
Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk”, 2010, s. 15-29 
 
 
 

Omfang 
 

15 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 
Fokus:  
Fakta - fiktionskoder, introduktion til danskfaget,  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, par - og gruppearbejde.   
 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Nyheder med fokus på tabloidgenren 

Indhold Analysemateriale: 
Damsgård, Eva: ”De pårørende: Vi led under Ekstra Bladets kampagne”, Infor-
mation, 14. maj 2016 
 
Leder fra Ekstra Bladet 17. maj 2016: ”Søren og Eddy skal videre i deres liv” 
 
Ritzau: EB om gidselsag: Pressens ansvar at dække virkelighed. 
http://www.fyens.dk/indland/EB-om-gidselsag-Pressens-ansvar-at-daekke-
virkelighed/artikel/2974594  8. april 2016 
 
Søgaard, Jan m.fl.: ”Dom: Pirat-gidsler er som krigsfanger”, Ekstra Bladet, 14. 
maj 2016  
 
Hæfte 1 fra eksamenssæt fra dec. 2008. Tema: Nyheder.  
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Film: Mikala Krogh: Ekstra Bladet uden for citat, 2014 
 
Teori: 
Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk”, Dansklærerforeningens forlag, 2010, s. 
119-122, 126-128 
 
Jakob Albrecht: ”Journalist i oprør mod click-bait - du gætter aldrig, hvad han 
fandt på”. Journalisten.dk, 29. sep. 2014 
 
Uddrag fra e-bøger med fokus på: Layout, avistyper og kommunikationsmodel-
len.  
 

Omfang 
 

17 lektioner af 45 minutter.  

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herun-
der kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets 
rolle i kommunikationen 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

Fokuspunkter: 
- Kommunikationsanalyse, Nyhedskriterier, Nyhedstekster, Dokumentar-

tekster  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, Web 2.0., selvstændig skrivning, kre-
ativ skrivning 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3  
 

Episke tekster: Krimi og spænding 

Indhold  
Litteratur: 
Helle, Helle: Fasaner 
Läckberg, Camilla: Drømmen om Elisabeth (novelle) 
Lund, Helle Tietgen: Arret  
Poe, Edgar Allan: Hjertet, der sladrede 
 
Film: 
Sidney Lumet: Mordet i Orientekspressen (1974) 
Filmatisering af ”Fasaner”: https://www.youtube.com/watch?v=HXgKNYpcif0  
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Individuelt læst værk: Selvvalgt krimi (se vedlagt oversigt) 
 
Teori: 
Darger, Birgitte m.fl.: ”Begreb om dansk”, Dansklærerforeningens forlag, 2010 s. 
31-33, 36-40, 47-55 (Plotting, Fortællertyper, Motiv, Personer, Tema) 
 
Lærerproduceret materiale 
 

Omfang 
 

25 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 

som skriftligt 
 

- Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatik-
kens og stilistikkens grundbegreber 

 
- Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

 
Fokuspunkter: 
Fiktionstekster, Analysebegreber tilknyttet episke tekster. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriveøvelser, par - og gruppearbejde, web 2.0, kreative øvel-
ser, kreative skriveøvelser, CL-øvelser 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Retorik og argumentation 

Indhold  
Taler/analysemateriale: 
 
Leder fra Jyllandsposten: ”Religiøs vold mod børn”, 9. dec. 2016 
Leder fra Politiken: ”Drop det dræbende sprog” 8. dec. 2016 
Jens Stoltenbergs tale fra 24. juli 2011 
John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (i dansk oversættelse) 
Dronningens nytårstale, 2015 
Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 2015 
Uddrag af Ulla Dahlerups tale ved årsmødet DF, 2003 
 
Teori:  
 
Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk, dansklærerforeningens forlag, 2010  
s. 95-102 
Mellbin, Eva Fischer: ”Nytårstaler spiller på danskernes værdier”, Retorikmagasi-
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net, nr. 86 
 
Weile, Sune: ”Hvad er et læserbrev?” https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-
gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/tekstgenrer/om-at-skrive-et-laeserbrev/  
 
 

Omfang 
 

17 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 

som skriftligt 
 

- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-
spil med kultur og samfund 

 
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbe-

vidsthed. 
 

- Analyse og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
 

- Demonstrere kendskab til og forhold sig til det moderne mediebillede, 
herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
samt mediets rolle i kommunikationen.  

 
Fokuspunkter: 

- Argumentationsanalyse, retorisk analyse, kommunikationsanalyse, sprog-
iagttagelse 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, CL-øvelser, skriftligt arbejde, mundt-
lige fremlæggelser 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Danskhed og lyrik 

Indhold  
Tekster: 
 
Andersen, H.C.: I Danmark er jeg født 
Grundtvig, N.F.S.: Langt højere Bjerge  
Jensen, Johannes V.: Danmarkssangen (Hvor smiler fager den danske kyst) 
Larsen, Kim: Danas Have 
Natasja: Giv mig Danmark tilbage 
Nephew: Danmark, Man Dark 
Nordbrandt, Henrik: Danskheden 
Oehlenschläger, Adam: I Danmark er jeg født 
Shubidua: Danmark 
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Suspekt: Danmark 
Ulige Numre: Frit Fald 
Vers, Per: Find mig her  
Vers Per: Hygopat  
 
Supplerende: 
 
Indfødsretsprøven 2016 
 
Lærerproduceret lyrikteori 
 
Blog: http://danskhedoglyrik.blogspot.dk/  
 
Corneliussen, Cornelius: Der er sgu gode grunde til at bande, Samvirke, 27. juni 
2014 (https://samvirke.dk/artikler/der-er-sgu-gode-grunde-til-at-bande)  
 
Dannemand, Henrik og Signe Eriksen: Melchior vil have ny nationalsang, 5. april 
2004. (http://www.b.dk/kultur/melchior-vil-have-ny-nationalsang) 
 
Wilkens, Kristine: ”Kan 200.000 mennesker på Rådhuspladsen tage fejl?”, Politiken, 
3. juni 2004 (http://politiken.dk/kultur/art5687088/%C2%BBKan-200.000-
mennesker-p%C3%A5-R%C3%A5dhuspladsen-tage-fejl%C2%AB) 
 
Opslag på sproget.dk ang. dialekt og bandeord 
 
Hausgaard og Vers: Rejsende i dansk, DR, 2015 (Afsnit 2 + 6)  
 
 
Individuelt læst værk: dansksproget album analyseret som digtsamling - se vedlagt 
oversigt 
 
 
Hertil er der i dette forløb indlagt et forløb på 9 lektioner omhandlende skriftlighed, 
herunder ordklasser og grammatik generelt.   
 

Omfang 
 

41 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
- Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikken 

og stilistikkens grundbegreber.  
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbe-

vidsthed. 
- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil 

med kultur og samfund 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
- Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.  
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Fokus: 
- Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik, mundtlige oplæg, analyse 

og fortolkning af lyrik, sprogets forskellige former 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, individuelt arbejde, Web 2.0, kreative 
øvelser, CL-øvelser, skriftligt arbejde 
 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Litteraturhistorie 

Indhold  
Litteratur:  
 
Bang, Herman: Foran alteret 
Holberg, Ludvig: uddrag af ”Jeppe på bjerget” 
Holberg, Ludvig: Epistel 91 (For og imod kaffe, the og tobak) 
Jacobsen, J.P.: To verdener  
Oehlenschläger, Adam: Morgenvandring 
Pontoppidan, Henrik: En stor dag 
 
Værkslæsning (fællesværk): Henrik Ibsen: Et dukkehjem 
 
Filmatisering af Et Dukkehjem, 1974 (http://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-
t---70erne/52120/et-dukkehjem)  
 
Ebbe Skammelsen 
 
Teori: 
Lærerproduceret materiale 
Opslag på denstoredanske.dk: J.P. Jacobsen 
Sørensen, Mimi et. al: Brug litteraturhistorien. Aarhus: Dansklærerenes for-
lag/Systime, 2014. (Hvorfor drikker Jeppe?) 
 
1800-tallet på vrangen, afsnit 1:8, DR,  
 
Rather Homemade Productions: Det moderne gennembrud 
(https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus)  
 
 

Omfang 
 

25 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
- Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
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- Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med ek-
sempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 
Fokus: 

- Genrebegreber, litteraturteori og litterær metode, litteratur -, kultur - og 
bevidsthedshistoriske fremstillinger, værkslæsning 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, fremlæggelser, Web 2.0, Kreative 
øvelser, skriftligt arbejde 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Fra dagbog til blog  

Indhold Litteratur/analysemateriale: 
 
Blicher, St. St.: ”Uddrag af en Landsbydegns Dagbog” (fælleslæst værk) 
 
Hansen, Martin A.: Løgneren (uddrag) 
 
Lind, Henriette m.fl. Nynnes dagbog (uddrag)  
 
Overordnet analyse af følgende blogs:  
 
Maschavang.dk  
 
Lortemor.dk, herunder analyse af følgende indlæg: 
http://lortemor.dk/2017/05/kaere-dagbog/   
 
Tgadoption.blogspot.dk 
 
Teori/supplerende:  
”Kære Dagbog”, DR3, 2015 (1. afsnit)  
 
Uddrag af H.C. Andersens dagbog (Januar 1866) 
 
Lærerproduceret materiale om kommunikative funktioner 
Opslag og definition: blogs, herunder remediering, nanopublicering m.m.  
 
Indsætselvfancynavn.dk 
Kæredagbog.dk  
 

Omfang 
 

22 lektioner af 45 minutter 
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Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
 
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil 
med kultur og samfund 
 
– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herun-
der kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets 
rolle i kommunikationen 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 
Fokus:  
Kommunikationsanalyse, visuelle udtryksformer, værkslæsning, genrebevidsthed, 
remediering 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, fremlæggelser, Web 2.0, Kreative 
øvelser, skriftligt arbejde 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Fra bog til film 

Indhold Analysemateriale: 
 
Blixen, Karen: Den afrikanske farm (uddrag s. 1-5) + filmklip: 
https://www.youtube.com/watch?v=TPjYvFUfV00&t  
 
Ejersbo, Jakob: Nordkraft (uddrag: s. 1-13) + filmklip: 
https://www.youtube.com/watch?v=hbOPS7ZXSBs  
 
 
Dagerman, Stig: Att döda ett barn (svensk) + kortfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=tXfCQkLCNhc 

 
Jensen, Johannes V.: Naaede de Færgen + kortfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=hLltZFtRm-k  
 
Lindgren, Astrid: Brødrene Løvehjerte, uddrag kap. 1-3 + filmklip: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010704021035  
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Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren (uddrag) + filmklip: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Pelle%20Erobreren&orderby=title&SearchID=4ebc52b
3f25-49b4-bab2-7c8b7c76486b&index=  
 
Folkeeventyr: Den lille rødhætte + følgende perspektiveringsøvelser: kortlink.dk/rgwg, kort-
link.dk/rgwh, kortlink.dk/rgwp   
 
Supplerende/teori:  
 
Larsen, Ole S.: Håndbog til dansk, Systime, 2017 s. 20 -28 (om fakta - og fiktionskoder)  
 
Horsbøl, Gitte og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime (Billedudsnit: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=164)  
 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 minutter.  

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 
 
Fokus: 

Fiktionstekster, visuelle udtryksformer, genrebevidsthed, remediering 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, fremlæggelser, Web 2.0, kreative øvelser,  
 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 9 
 

Grammatik og sprog  

Indhold  
DR2: Kampen om sproget: DR det gode eksempel, 2011 
 
Højholt, Per: ”Gittes monolog om Strøget” 
 
Sproget.dk (øvelser: nutids-r, hans/sin) 
 
Studieportalen.dk/bedredansk 
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https://samvirke.dk/artikler/10-klassiske-grammatiske-og-sproglige-fejl-og-
losninger  
 
Laub, Thomas: En rose så jeg skyde 

Omfang 
 

10 lektioner af 45 minutter  

Særlige fokuspunkter Faglige mål:  
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens 
og stilistikkens grundbegreber 
 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 
 
Fokus: 
Skriftlig udtryksfærdighed, sprogiagttagelse, fremlæggelse og produktion af 
undervisningsmateriale.   

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppefremlæggelser, pararbejde, gruppearbejde. 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 10 Modernisme 
Indhold  

Kernetekster: 
 
Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt, Forsvarsskrift for Blod 
 
Hassan, Yahya: Barndom 
 
Kristensen, Tom: Det blomstrende Slagsmaal, Angst 
 
Rifbjerg, Klaus: Frække Jensen, Undfangelse, foster, fødsel 
 
Seeberg, Peter: Patienten 
 
Strunge, Michael: Natmaskinen, Nattens engel, SKRÅT OP 
 
 
Supplerende: 
 
Hornsleth, Kristian von: Vid eigum 2 
 
Omar, Tarek: ”Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation”, Politi-
ken, 5. okt. 2013 (https://politiken.dk/debat/art5589226/Digter-Jeg-er-fucking-
vred-p%C3%A5-mine-for%C3%A6ldres-generation) 
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Spez, Kasper: Angst 
 
Digtere, divaer og dogmebrøde, afsnit 5 (1960-70), DR 2001 
10 digte når du har lyst til oprør, DRK, 2016  
Bohm, Claus: Uddrag af Nattens engel, 1981  
 
Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs: ”60’er mo-
dernisme”, ”Eksistentialisme” (https://litthist.systime.dk/index.php?id=174)  
 
Fibiger, Johannes og Gerd Lütken: Litteraturens veje. ”Et forkomment englebarn: 
Michael Strunge”, 2010 
 
Læreproduceret materiale 
 

Omfang 
 

23 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål:  
 
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund 
 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
 
 
Fokus: 
Litteraturhistorie, sprogvariation, genrebevidsthed, forskellige udtryksformer 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, gruppefremlæggelser, kreative øvelser 
 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 11 
 

Sælg alkohol! 

Indhold Analysemateriale:  
 
Ældre øl-reklamer, herunder Tuborg julebryg, Den tørstige Tuborgmand m.m.  
 
GA-JOL-reklamer (der blev trukket tilbage) 
 
CULT Shaker: ”Shake it baby” (mand + kvinde), Party now - apologize later (Sofa + 
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kvinde og mand begge i sofa)  
 
Reklamefilm:  
 
Reklamefilm fra Tuborg:  
Tuborg, Heino og dem fra Polle fra Snave: 
https://www.youtube.com/watch?v=n2UEXWij1vY  
Tuborg ølkuske, Selvfølgelig: https://www.youtube.com/watch?v=g5-5Pbrhd9s   
Tuborg, Måske ku’ vi: https://www.youtube.com/watch?v=yldWNIsscTQ  
Tuborg Classic: https://www.youtube.com/watch?v=vnKcXotOjmA  
Tuborg, reklamebureau: https://finans.dk/live/erhverv/ECE9279575/otte-reklamer-
der-fik-os-til-at-tale-om-tuborg/?ctxref=ext 
 
Gammel Dansk:  
2011, hjort (Gammel dansk. Ufattelig hyggelig): 
https://www.youtube.com/watch?v=DgSROfywIL8  
 
2016, Trampe-Jeppe (Gammel dansk. På en ny måde.) 
https://www.youtube.com/watch?v=d_FE9CT0kVk  
 
Anti-druk: 
Alkoholproblem, Hope: 
https://www.youtube.com/watch?v=LrtGg5ukkwc  
 
Var rädd om dig: 
https://www.youtube.com/watch?v=QalnisJfHEw&list=RDQalnisJfHEw&index=1 
 
Budwiser: 
https://www.youtube.com/watch?v=56b09ZyLaWk&list=RDQalnisJfHEw&index=5
 
 
Supplerende:  
 
Andersen, Stinne: Reklamer spiller på sex om aldrig før, 7. juni 2012 
(https://www.b.dk/relationer/reklamer-spiller-paa-sex-som-aldrig-foer) 
 
Hoffmann, Thomas: Tuborg julebryg er den perfekte reklame, 6. nov. 2015 
(https://videnskab.dk/kultur-samfund/tuborg-julebryg-er-den-perfekte-reklame)  
 
Larsen, Ole S.: Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier, afsnit 5.6: Reklamer 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227, Systime i-bog 
 
Mølgaard, Milla: ”Protester stopper kontroversiel drukreklame” 27. aug. 2012 
(https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5403085/Protester-stopper-
kontroversiel-drukreklame)  
 
Politiken (uden forfatter), ”Alkoholreklamer får unge til at drikke massivt”, 11. jan. 
2013 
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(https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5462432/Alkoholreklamer-
f%C3%A5r-unge-til-at-drikke-massivt)  
 
Afgørelse fra AlkoholReklameNævnet: 
https://alkoholreklamenaevnet.dk/afgoerelser/030625-klage-over-cult-scandinavia-
for-markedsfoering-af-rtd-produktet-cult-shaker/  
 
Orientering på: 
http://bad-ad.dk/ 
 
www.fuldafliv.dk  
 
Hvid januar  
https://www.sst.dk/da/kampagner/alkoholkampagne-hvid-januar  
 
Film:  
Cultpigerne, Afsnit 1:3, DR3, 2013 
Fede tider i reklamebranchen - Sort Guld, DR2, 2011 
 

Omfang 
 

12 lektioner af 45 min.  

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 
kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 
kommunikationen 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 
Fokus: 
Medier, mundtlighed, analyseredskaber/modeller til reklamer, kommunikation, afsen-
der/modtager-forhold.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Kreative øvelser, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, klassefremlæggelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 12 
 

SKAM + medieværk 

Indhold Analysemateriale: 
 
SKAM sæson 3, afsnit 1 og 2 (NRK) 
 
Medieværk: SKAM sæson 3, afsnit 3 (NRK) 
 
Supplerende:  
Andem, Julie: Manuskript, SKAM sæson 3, afsnit 3, klip: ”Bånder”: 
https://skamscript.wordpress.com/2016/10/21/episode-3-bander/  
 
Roliggaard, Simon: Skam er tilbage: Her er 25 norske ord, du ikke fatter, Politiken 
4. okt. 2016 https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art5638633/Skam-er-tilbage-
Her-er-25-norske-ord-du-ikke-fatter  
 
Orientering på: http://skam.p3.no/sesong/3/?vis=fra-start  
 
Lærer - og kursistproduceret materiale om intertekstualitet og stereotypificering  
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
 
– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 
kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 
kommunikationen 
 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
 
Fokuspunkter: 
Intertekstualitet, analyse af filmklip, norsk, medieværk, fra manuskript til levende 
billeder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, skriftligt arbejde, web 2.0 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 13 
 

Den nyeste tid: Litteratur på kanten 

Indhold Kernestof: 
 
Pape, Morten: Planen (uddraget ”Prolog”) 
Pedersen, Karina: Helt ude i hampen (kapitel 1-12) 
Sonnergaard, Jan: Radiator (fællesværk) 
 
Supplerende: 
Andreasen, Brian m.fl.: ”De seneste fem års litteratur”, Systime (Autofiktion: 
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=250)  
 
Fogt, Lars: Karina Pedersen mor overvejer sag: ”Meget i bogen er usandt”, Me-
troexpress, 7. sep. 2016 (https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/26528509)  
 
Hollender, Stephanie: Morten Pape: Jeg begik den største synd af dem alle, Kriste-
ligt Dagblad, 16. jan. 2017 (https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/morten-pape-
jeg-begik-den-stoerste-synd-af-dem-alle )  
 
Jespersen, Per Michael: ”Underklassen mangler moral - ikke penge”, Politiken 3. 
okt. 2009 (https://politiken.dk/debat/art5634830/%C2%BBUnderklassen-
mangler-moral-ikke-penge%C2%AB)  
 
Film: 
Adgang med Abdel: Underklassen helt ude i hampen. DR2, 2016 
(https://www.dr.dk/tv/se/adgang-med-abdel/adgang-med-abdel-
2/hurtigloeberne-2016-4)  
 
Interview med Morten Pape fra BibTuben: 
https://www.youtube.com/watch?v=9XlDlOs6yAA&t=  
 

Omfang 
 

21 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-
ligt 
 
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
 
– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 
kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 
kommunikationen 
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Fokuspunkter:  
Nyere tid, tematisk læsning, autofiktion, fakta/fiktion, producering af undervis-
ningsmateriale, værkslæsning   
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde - og fremlæggelser  
 

 


