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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj 2020 

Institution VUC Vest Esbjerg 

Uddannelse Hfe  

Fag og niveau Dansk A-niveau  

Lærer(e) Lea Rasmussen 

Hold 19DA0A21E19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Intro til dansk 

Titel 2 Skriveforløb - portræt 

Titel 3 Litteraturanalyse - epik og lyrik  

Titel 4 Retorik og argumentation 

Titel 5 Nyheder og public service 

Titel 6 Litteraturhistorien - fra slægt til individ 

Titel 7 Hvordan bruger vi sproget? 

Titel 8 Stedet - landet, storbyen, provinsen, forstaden, ghettoen 

Titel 9 Repetition og eksamenstræning 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Intro til dansk 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier  

 

En nyhedsartikel: ”Hvor er Dansk Sprognævn” 

Anmeldelse: ”Harry Hole - den tragiske romantiske helt” 

Nekrolog: ”Der var engang en Rifbjerg” 

Leder: Politiken: ”Gaden eller Staden” 
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Annonce: ”Altid klar med en saks og make-up.” 

Novelle: Mads Brenøe: ”Møtrikker” 

Folkeeventyr: ”Rødhætte” 

Digt: Klaus Rifbjerg: ”Det levende ord”  

Drama: Uddrag af Et Dukkehjem 

Tegneserie af Storm P. 

Novelle med non-fiktionskoder: Leif Esper Andersen: ”Samtale IV: 11 år 

efter” (1970) 

Kronik med fiktionskoder: Kristeligt Dagblad, 09.08.2014: Ole Bering: "På 

vej mod reformland" 

Video: Ord gør ondt: https://www.youtube.com/watch?v=SVpmWknzE54 

Reklamefilm Tal ordentligt - det koster ikke noget, Call me: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXqi8dTf8cQ 

 

Omfang  Ca. 20 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Bekendtgørelsen. 

Screening. 

Danskfaget  

Genresystemet.  

Genrer og blandingsgenrer. 

Læsestrategier.  

Skriftlig opgave: Skriv en artikel til en 8. klasse om, hvordan man læser 

lektier. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt, gruppearbejde og fremlæggelse. 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

Portræt - Skriveforløb og grammatik 

Indhold Anette Nielsen og Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser – til hf-dansk kapitlet 

”Teori”. 

Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier  

Rettenøglen fra http://www.bedredansk.dk/ 

Om ordklasser og sætningens led: www.sproget.dk  

Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø: Til tasterne - skriftlighed i dansk. 

(2016) 

 

Jydske Vestkysten 06.04.2015: ”Der var engang en Rifbjerg” 

Politiken 20.08.2019: ”Han lagde verden i seng” (portræt af Lars Larsen) 

Berlingske 20.12.2013: ”Benny Andersen: Døden er livgivende” 

Jydske Vestkysten 19.08.2016: ”Astrids egen historie” 

Jydske Vestkysten 25.03.2012: ”Selvgjort millionærdreng” (portræt af 

L.O.C.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SVpmWknzE54
https://www.youtube.com/watch?v=pXqi8dTf8cQ
http://www.bedredansk.dk/
http://www.sproget.dk/
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Kristeligt Dagblad 15.08.2014: ”At være klog er at være dygtig til at leve” 

(portræt af Niels Hausgaard) 

 

Omfang Ca. 30 lektioner  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Analyse og fremlæggelse af portrætartiklerne. 

Stilladseret skriftlig opgave: Skrivning af en portrætartikel med en 

klassekammerat som portrætperson. De læste portrætartikler blev brugt som 

model. 

 Tekstskrivningens faser: stofindsamling / interview, fokus / 

vinkling, skriveplan/komposition, kladde, gennemarbejdning. 

 Artiklens struktur: overskrift, underrubrik / manchet, indledning, 

brødtekst med mellemrubrikker, afslutning, faktaboks, billede. 

 Citater. 

 Konkrete detaljer. 

 Grammatik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, fremlæggelse, individuelt arbejde. 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Litteratur Epik og lyrik 

 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk  

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. (2015) 

Anette Nielsen og Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser – til hf-dansk kapitlet 

”Teori”. 

 

Uddrag af roman: Cecil bødker: ”Silas og den sorte hoppe” (1967) 

Novelle: Helle Tietgen Lund: "Arret" (1997) 

Novelle: Stig Dagerman: "At slå et barn ihjel" (1948) ("Att döda et barn"). 

Filmatisering af Att döda et barn":  

https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864  

Novelle: Steen Langstrup: ”Alene og et let offer” (2000) 

Novelle: Bjarne Reuter: ”Det forkerte barn” (1982) 

Uddrag af roman: Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte (1973) 

Novelle: Helle Helle: ”Fasaner” (1996) 

1. værk, selvvalgt krimi  

Sang: Niels Hausgaard: ”Far” https://www.youtube.com/watch?v=BJ5xeF0vsHs og 

”Den moderne far” https://www.youtube.com/watch?v=IHSCkmILPiI 

Digt: Tove Ditlevsen: ”Der bor en ung pige” (1955) 

Sang: Rasmus Seeback: ”Nangijala” (2011) 

Sang: Kaj Munk: ”Ben blå anemone” (1943) 

Digt: H. C. Andersen: ”Tåren” (1829) 

Digt: Benny Andersen: ”På det tørre” (1962) 

Rim og remser: Uddrag af Halfdan Rasmussen: ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864
https://www.youtube.com/watch?v=BJ5xeF0vsHs
https://www.youtube.com/watch?v=IHSCkmILPiI
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Rap: Per Vers: ”Ironman” (2011) 

Digt: Michael Strunge: ”Plasticsolen” (1981) 

Eksempel på analyserende artikel: ”Forældre og børn” 

 

Omfang Ca. 50 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Epik og lyrik 

Analyse og relevante analysebegreber. 

En stilladseret skriftlig opgave: Analyserende artikel med udgangspunkt i en 

novellen ”Det forkerte barn” og sangen ”Far” 

Skrivehandlinger: præsentation, resume, analyse og tolkning samt 

perspektivering. 

Grammatik. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt, pararbejde, læreroplæg, gruppearbejde og-

fremlæggelse. 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Retorik og argumentation 

Indhold Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. (2015) 

  

Videoer: 
 En informerende tale - forelæsning: Karina Lykke Grand, Ph.d., postdoc. 

Aarhus Universitet 

 En underholdende, bevægende tale - lejlighedstale: Kronprins Frederiks 

bryllupstale, 14. maj 2004  

 En påvirkende tale - politisk tale: Martin Luther King, marts 1963 

 Eksempel på genrebrud: Apropos genrekoder og genrebrud (Dolph) og 
https://www.youtube.com/watch?v=1DGpaVR5k6M (Festen) 

 En tale på norsk: Norges Statsminister, Jens Stoltenbergs tale i Oslo 

Domkirke 2011 for ofrene på Utøya  

 Uheldig retorik: Brian Mikkelsen, tidl. Justitsminister for de Konservative 

redegør for politiets indsats overfor autonome  

 Om at holde tale: Tre gode råd om at tale med mennesker - fra skuespiller 

Jens Arentzen  

 Om kropssprog: Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 

17.11.2009  
 

DR’s udsendelse Kampen om sproget: 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bea5f586

0d9a242ca876be 

2. værk: Bacheloropgave skrevet under pædagoguddannelsen: 

”Understøttelse af børns relationer i leg" (2017) 

H.C. Andersen: ”Klods Hans” 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=1DGpaVR5k6M
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bea5f5860d9a242ca876be
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bea5f5860d9a242ca876be
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Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke 2011 

Marys tale til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag 2018 

Læserbrev: "Brug 4,6 millioner på flere pædagoger" fra JV, 04.10.2012 

Pia Kjærsgaard ugebrev ”Giv mig Nørrebro tilbage” og Kjærsgaards tale på 

statsborgerskabsdagen 

Leder: "Giv livshjælp ikke dødhjælp" fra Kristelig Dagblad, 30.09.2016  

Diskuterende artikel ”Hvor er Dansk Sprognævn?” fra JV 23.04.201 

Debatterende artikel "Hvad blev der af opdragelsen?" fra Politiken 29.10.2018 

Feature ”I en eksklusionslejr” af Kirsten Thorup og Thomas Boberg 

fra Politiken 24.03.2006. 

”Jonas Eika: Tale ved modtagelsen af Nordisk Råds Litteraturpris 2019” 

publiceret i POV 29.10.2019 https://pov.international/jonas-eika-tale-ved-

modtagelsen-af-nordisk-rads-litteraturpris-2019/   

Oplevede talen på talen: https://www.youtube.com/watch?v=Wh9Ez2naRe8 
(6:00-12:00). 
Diskuterende artikel "Hårde reaktioner på prisvinders politiske tale: "Føj", 

"Skam dig" og "Forfatterklovn"” fra Berlingske 30.10.2019 

https://www.berlingske.dk/boeger/haarde-reaktioner-paa-prisvinders-politiske-

tale-foej-skam-dig-og 
 

Omfang Ca. 40 lektioner 

  

Særlige 

fokuspunkter 

Det retoriske pentagram 

Talegenrerne. 

Appelformerne 

Sproglige virkemidler 

Toulmins argumentationsmodel 

Argumentyper og argumentkneb  

Relevante analysebegreber 

Skriftlig opgave, debatterende artikel: Ytringsfrihed og situationsfornemmelse, 

udgangspunkt i Jonas Eikas tale. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, gruppearbejde, individuelt arbejde og 

fremlæggelse.  

 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Medier og public service 

Indhold Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk Litteratur Sprog Medier 

 

DR.dk: ”Hvad er public service?” 

Kommentar af Lasse Jensen ”Journalistik og kommunikation er modsætninger” 

fra Information 07.11.2018. 

Hjemmesiden: https://www.dr.dk/nyheder: Indland / Udland / Penge / Politik / 
Regionalt. 

https://pov.international/jonas-eika-tale-ved-modtagelsen-af-nordisk-rads-litteraturpris-2019/
https://pov.international/jonas-eika-tale-ved-modtagelsen-af-nordisk-rads-litteraturpris-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=Wh9Ez2naRe8
https://www.berlingske.dk/boeger/haarde-reaktioner-paa-prisvinders-politiske-tale-foej-skam-dig-og
https://www.berlingske.dk/boeger/haarde-reaktioner-paa-prisvinders-politiske-tale-foej-skam-dig-og
https://www.dr.dk/nyheder
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TV Avisen fra d. 11. nov. Kl 18.30: https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-

britta-nielsen-fortaeller-for-foerste-gang-om-millionsvindlen_148424 

Anmeldelsen ”The Great Hack: Vi trives bedst i illusionen om, at vi træffer vores 

egne valg” af Kim Jong Andersen om dokumentaren The Hack fra POV:  

https://pov.international/the-great-hack-vi-trives-bedst-i-illusionen-om-at-vi-

traeffer-vores-egne-valg/ 31.07.2019 

DR.DK/nyheder: ”Overblik: Sådan fik - og brugte - Cambridge Analytica 50 

millioner profiler” fra https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/overblik-

saadan-fik-og-brugte-cambridge-analytica-50-millioner-profiler  

Tale af Journalisten Carole Cadwalladr fra The Guardian: "Facebook's role in 

Brexit - and the threat to demokracy": https://youtu.be/OQSMr-3GGvQ  

 

Aviserne: Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig Dagblad, B.T., 

https://pov.international/ og www.altinget.dk fra 25.10.2019. 
Nyhedsartikel fra Jydske Vestkysten: https://t.jv.dk/artikel/ali-er-rystet-truet-og-
hængt-ud-som-voldtægtsmand 
Nyhedsartikel fra Altinget: https://www.altinget.dk/social/artikel/ny-undersoegelse-
bedre-normering-kan-faa-tusinder-af-paedagoger-til-at-arbejde-mere 
Nyhedsartikel fra DR Nyheder: https://www.dr.dk/nyheder/penge/hidtil-ukendte-
bagmaend-trak-milliarder-ud-af-skat 
Artikler om anholdelsen af Britta Nielsen 
 

Anslaget fra dokumentaren Testamentet: 

(https://www.youtube.com/watch?v=IUeTNwkJ6xc de første 7 minutter) 

Intro til dokumentaren: Se Superzise me: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U 

3. værk: DR's dokumentar Børneopdragelse: Hurra for det danske frisind 

https://www.dr.dk/tv/se/de-fremmede/hurra-for-det-danske-frisind-

2/boerneopdragelse-hurra-for-det-danske-frisind  (én ud af en serie på 

seks). 

 

Omfang Ca. 45 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Nyheder 

Public service 

DR Nyheder-hjemmesiden 

DR’s nyhedsudsendelse 

Fake news og clickbait 

Avisen som medie og afsender. 

Avisens historie: 

 4-blads-systemet. 
 Omnibusavisen. 
 Avisens rolle i dag. 

En karakteristik af Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig 

Dagblad, BT, https://pov.international/ og www.altinget.dk. 

Analyse af nyhedsartikler og ledere, herunder relevante analysebegreber. 

Analyse af dokumentarer, herunder dokumentargenrerne samt relevante 

analysebegreber. 

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-britta-nielsen-fortaeller-for-foerste-gang-om-millionsvindlen_148424
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-britta-nielsen-fortaeller-for-foerste-gang-om-millionsvindlen_148424
https://pov.international/the-great-hack-vi-trives-bedst-i-illusionen-om-at-vi-traeffer-vores-egne-valg/
https://pov.international/the-great-hack-vi-trives-bedst-i-illusionen-om-at-vi-traeffer-vores-egne-valg/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/overblik-saadan-fik-og-brugte-cambridge-analytica-50-millioner-profiler
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/overblik-saadan-fik-og-brugte-cambridge-analytica-50-millioner-profiler
https://youtu.be/OQSMr-3GGvQ
https://pov.international/
http://www.altinget.dk/
https://t.jv.dk/artikel/ali-er-rystet-truet-og-hængt-ud-som-voldtægtsmand
https://t.jv.dk/artikel/ali-er-rystet-truet-og-hængt-ud-som-voldtægtsmand
https://www.altinget.dk/social/artikel/ny-undersoegelse-bedre-normering-kan-faa-tusinder-af-paedagoger-til-at-arbejde-mere
https://www.altinget.dk/social/artikel/ny-undersoegelse-bedre-normering-kan-faa-tusinder-af-paedagoger-til-at-arbejde-mere
https://www.dr.dk/nyheder/penge/hidtil-ukendte-bagmaend-trak-milliarder-ud-af-skat
https://www.dr.dk/nyheder/penge/hidtil-ukendte-bagmaend-trak-milliarder-ud-af-skat
https://www.youtube.com/watch?v=IUeTNwkJ6xc
https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U
https://www.dr.dk/tv/se/de-fremmede/hurra-for-det-danske-frisind-2/boerneopdragelse-hurra-for-det-danske-frisind
https://www.dr.dk/tv/se/de-fremmede/hurra-for-det-danske-frisind-2/boerneopdragelse-hurra-for-det-danske-frisind
https://pov.international/
http://www.altinget.dk/
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, gruppearbejde og – fremlæggelse, samt individuelt 

arbejde. 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 
Litteraturhistorien - bevægelsen fra slægt til individ 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012). 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier (2015). 

 

Jellingstenen og teksten. 

Folkevisen "Ebbe Skammelsen". 

Video "Ebbe Skammelsøn": http://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 

Vikingetiden https://www.dr.dk/undervisning/historie/historien-om-danmark#!/  

0-1:10 

Kingo: "Far, verden, far vel" (1681). 

L. Holberg: uddrag af komedien Erasmus Montanus (1723  

Grundtvig: "O kristelighed" (1824? 1832). 

H. C. Andersen: ”Den grimme Ælling” (1843), ”Historien om en moder” (1847) 

og ”I Danmark er jeg født”, 1850. 

DR's Pigekor: https://www.youtube.com/watch?v=M4iY6p0y2Kg 

Uddrag fra filmen Drengene fra Sankt Petri: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4Z7Ps3EVeQ 

Isam B. : https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 

Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” (1823) 

Christian Winther: Flugten til Amerika (1835) 

Steen Steensen Blicher: ”Hosekræmmeren” (1829) og tv-dramaet Cecilia: 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/492/tv-t---90erne/63936/cecilia 

Henrik Pontoppidan: ”Ørneflugt” (1894) og ”Et Grundskud” fra 

novellesamlingen Hytterne (1887) 

Martin Andersen Nexø: ”Tyvetøs” (1901) 

Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880) 

J. P. Jacobsen: uddrag af Fru Marie Grubbe 

4. værk: Dramaet Et Dukkehjem (1879) af Henrik Ibsen: 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem 

Jeppe Aakjær: ”Mors Rok” (1910) 

J. V. Jensen: "Fusijama" (1907) 

Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) 

Martin A. Hansen: ”Roden” (1955) 

Uddrag af Barbettes gæstebud af Karen Blixen (1952). 

5. værk: Rend mig i traditionerne af Leif Panduro (1958)  
Peter Seeberg: ”Patienten” (1962).  

Klaus Rifbjerg: ”Engang” (1965). 

Helle Helle: ”Fasaner” fra novellesamlingen Rester, (1996) og ”Stavgang” 

(2007). 

http://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
https://www.dr.dk/undervisning/historie/historien-om-danmark#!/
https://www.youtube.com/watch?v=M4iY6p0y2Kg
https://www.youtube.com/watch?v=B4Z7Ps3EVeQ
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
https://www.dr.dk/bonanza/serie/492/tv-t---90erne/63936/cecilia
http://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
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Omfang Ca. 65 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

De litterære perioder set i forhold til samfundsudviklingen samt udviklingen fra 

en centrering om slægten til centreringen om individet. 

Træning i analyse. 

Skriftlig opgave: Analyserende artikel om fremstillinger af ungdomslivet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, klassesamtale, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 

mundtlig fremlæggels 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 
Sprog og sprogbrug 

Indhold Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier. 

Henrik Poulsen: Grundbogen Sprog - Litteratur - Medier 2, kapitlet: "Det danske 

sprogs historie". 

 

6. værk: Hjernedigte af Benny Andersen. 1979 

Artikel: “Hjernen - et overblik” fra: 

http://www.videnscenterfordemens.dk/hjernen/hjernen-et-overblik/ 

Niels Hausgaard: ”Som grise” 

Uddrag af videoer om Hausgaards tekster: 

 Samtale om figurer/karakterer (1:40-6:00): 

https://www.youtube.com/watch?v=gRsfwmhuUi4 

 Overlærer Skelager (0-2:00): 

https://www.youtube.com/watch?v=XmLi5aiBSro 

 Broren og svigerinden (0-3:22): 

https://www.youtube.com/watch?v=EhGMlrzC5_s&list=PLxr_3t_y0gnz

ph55GuozRPmvzI2aYBfhC&index=15 

Niarns "Årgang 79" fra albummet Årgang 79 

L.O.C.: ”Undskyld so” (2003) 

Leder fra Politiken 18. nov. 2004: ”Respekt, dér” 

Debatindlæg fra Politiken 13. nov. 2004 af Hanne-Vibeke Holst: ”Du er fucking 

sexistisk Niarn!” 

Tråd fra Facebook: "Hvordan kan mennesker være så hjerteløse!" 

 

Omfang Ca. 20 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Det danske sprogs udvikling. 

Diskursbegrebet og diskursanalyse. 

Gruppesprog. 

Dialekt, herunder Hausgaard. 

Ironi eksemplificeret ved Hausgaard. 

Sociolekt, herunder RAP.  

Kronolekt, i forbindelse med diskussion om rappers sprogbrug. 

Medialekt, herunder sociale medier. 

Skriftlig opgave: analyserende artikel om sprogbruget i Hjernedigte.  

http://www.videnscenterfordemens.dk/hjernen/hjernen-et-overblik/
https://www.youtube.com/watch?v=gRsfwmhuUi4
https://www.youtube.com/watch?v=XmLi5aiBSro
https://www.youtube.com/watch?v=EhGMlrzC5_s&list=PLxr_3t_y0gnzph55GuozRPmvzI2aYBfhC&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=EhGMlrzC5_s&list=PLxr_3t_y0gnzph55GuozRPmvzI2aYBfhC&index=15
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, individuelt arbejde, fremlæggelse. 

Retur til forside  

 

Titel 8 

 
Stedet - landet, storbyen, provinsen, forstaden, ghettoen 

Indhold Mikael Skou Hougaard Jørgensen: Dansk og historie. Provins og storby og 

derimellem, 2018, Systime: https://danskoghistorie.systime.dk 

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012). 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Litteratur. Sprog. Medier (2015). 

 

Novellen ”Den sidste Balkjole” af Herman Bang (1887). 

Uddrag af Herman Bangs artikel ”Fattigliv” fra Nationaltidende 1880. 

Uddrag af debatbogen Udkantsmyten (2015) af Kaare Dybvad. 

Reklamefilmen, "Naturbydelen: Bo i naturen og i byen på samme tid":  
https://www.youtube.com/watch?v=GHkN2NLkj_M 

 (5:25 minutter), for nye byggegrunde i Ringkøbing fra hjemmesiden: 

https://naturbydelen.dk/. 

Artikel fra Information 19.02.2010: "Da surferne kom til landsbyen".  
Gintberg på kanten: Thyborøn: https://www.dr.dk/drtv/se/gintberg-paa-kanten_-
thyboroen_52664 (27 min. 40 sek.) 

Dan Turells essay ”Til storbyens pris”, fra Af en asfalt-rottes bekendelser (1977) 

og digt "Esbjerg City Blues" fra Alhambra Blues – 175 Dagbogs-Digte (1983) 

JV Leder 15.11.2017 ”Det skæve landskab”.  

Politiken Leder 14.03.2010 "Danmark splittes social mellem byer og udkant" 

Dorthe Nors: ”Ved Sydvest Station” (2018). 
Artikel: ”Hvorfor bruger vi egentlig begrebet 'ghetto' om boligområder i Danmark?” Fra 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvorfor-bruger-vi-egentlig-begrebet-ghetto-om-
boligomraader-i-danmark 

Uddrag af taler om ghettoer holdt af statsminister Anders Fogh Rasmussen: 

nytårstale 2004 fra http://www.stm.dk/_p_7458.htm og grundlovstale 2008 - 

Skamlingsbanken og Ejer Bavnehøj fra http://www.stm.dk/_p_7587.html 

Morten Pape: uddrag af romanen Planen (2015).  

Yahya Hassans digt "Ghettoguide" (2013) 

 

Omfang Ca. 35 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Begrebet ’sted’. 

Stedtyperne: landet, storbyen, provinsen, forstaden, ghettoen sat i perspektiv af 

begreberne: det traditionelle, moderne og senmoderne samfund.  

Undersøgt ud fra de tre danskfaglige perspektiver, litterært, sprogligt og 

mediemæssigt, med relevant analyseværktøj, der er introduceret i forløbet.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, individuelt arbejde, fremlæggelse. 

 

Retur til forside 

 

https://danskoghistorie.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=GHkN2NLkj_M
https://naturbydelen.dk/
https://www.dr.dk/drtv/se/gintberg-paa-kanten_-thyboroen_52664
https://www.dr.dk/drtv/se/gintberg-paa-kanten_-thyboroen_52664
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvorfor-bruger-vi-egentlig-begrebet-ghetto-om-boligomraader-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvorfor-bruger-vi-egentlig-begrebet-ghetto-om-boligomraader-i-danmark
http://www.stm.dk/_p_7458.htm
http://www.stm.dk/_p_7587.html
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Titel 9 

 
Repetition og eksamenstræning 

Indhold DR’s dokumentar Øgendahl og de store forfattere om H. C. Andersen  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011805092030 

Anmeldelse i Politiken 10.05.2018 ”Øgendahl leverer banal og blyindfattet 

litteraturformidling” af Henrik Palle. 

Baggrundsartikel fra http://politiken.dk d. 17/3 2011: ”Løbske reaktorer sætter 

spot på Japans mange atomskandaler”. 

Nyhedsartikel fra http://mobil.bt.dk d. 16/3 2011: ”Skandale: Japan var advaret 

om atom-katastrofen”. 

SMS-novelle af Frederik Bjerre Andersen: ”Aarhus-København” (2012) 

Kronik af kønsforsker Anette Dina Sørensen fra Politiken 18.11.2004, "Ryst din 

røv so - det er sproglig berigelse" og leder fra Politiken: "Respekt, dér!" (2004) 

(fra ”Det Grønne Bord”) 

Digt af Klaus Rifbjerg: "Danmark trofast" fra digtsamling Fædrelandssange 

1967. 

H. C. Andersen: "I Danmark er jeg født", 1850. 

Amalie skram: ”Karens Jul”, 1885 (fra ”Det Grønne Bord”). 

Novelle af Helle Helle: ”En stol for lidt” fra novellesamlingen Rester, 1996.  

Folketingets åbningstale Anders Fogh tirsdag d. 7. okt. 2008. 

 

Omfang Ca. 15 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Skriftlig opgave: debatterende artikel ”Interesse for litteraturen” (Øgendahl og de 

store forfattere, H. C. Andersen og ”Øgendahl leverer banal og blyindfattet 

litteraturformidling”) 

Emner vi har arbejdet med under de 3 områder: medie, sprog og litteratur. 

Danskfaglige begreber. 

Danskfaglige metoder. 

Eksamenstræning. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, pararbejde, individuelt arbejde, mundtlig fremlæggelse. 

Retur til forside 

 

 

 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011805092030
http://politiken.dk/
http://mobil.bt.dk/

