
 

 

Side 1 af 20 

Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Termin: Juni 2022 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Maria Schmidt 

Hold 10P, 10Q, 10A 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introduktion 

Titel 2 
De flygtige nyheder  

Titel 3 Dokumentarer til debat  

Titel 4 Retstavning og sprogbrug 

Titel 5 Argumentation og retorik - afviklet under nedlukning 

Titel 6 Fortællinger over tid - afviklet under nedlukning  

Titel 7 Like eller unlike - delvist afviklet under nedlukning  

Titel 8 Historieopgave og kulturmøder 

Titel 9 Lyt til lyrik  

Titel 

10 

Oplysning og realisme 

Titel  

11 

Litteratur til og om ungdommen  

Titel 

12 

Podcasts 

Titel 

13 

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

 

Introduktion 

Indhold Analysemateriale:  

 

Helle Helle: Fasaner 

Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte (kap. 1-3) 

Stig Dagerman: Alene og et let offer 

 

= 17 ns.  

 

Film: Brødrene Løvehjerte (minut 00-  

 

Supplerende:  

Begreb om dansk s. 9-12, 36-37 

 

= 7 ns.  

 

Derudover: Screening for ordblindhed  

 

Omfang 

 

14 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunkter  

- Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tek-

ster 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

De flygtige nyheder 

Indhold Analysemateriale:  

https://jv.dk/artikel/smitten-stiger-drastisk-weekenden-over-esbjerg-overtager-

kedelige-f%C3%B8rsteplads 

 

https://politiken.dk/kultur/medier/art7915531/DR-og-TV-2-sender-

medarbejdere-hjem 

 

https://ekstrabladet.dk/sport/anden_sport/atletik/corona-vanvid-disket-for-to-

spytklatter/8276830 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hej-alle-anders-foelgere-statsministeren-

kommer-med-corona-opsang-hos-populaer 

 
https://ekstrabladet.dk/112/13-anholdt-efter-masseslagsmaal/8290652 
 
https://nordjyske.dk/nyheder/13-anholdt-for-slagsmaal-efter-kamp-mellem-fck-
og-broendby/f7c26184-d51b-3aa5-abde-76cfda491894  

 

= 10 ns.  

 

Værk: JP.dk og JyllandsPosten (papirudgave) (30.09.20) 

 

Forsider fra Berlingske og Ekstra Bladet (Fritzl-sagen)  

 

Supplerende:  

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”: ”Avistyper”, ”Avisens genrer”, ”Ny-

hedskriterier”, ”Fake news og clickbait” 

 

Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen: ”Begreb om dansk”: ”Nyhed” 

 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/webjournalistik 

 

Forsider fra div. online-aviser: 15.09.20 - Cirka kl. 13 - Nye Coronatiltag præsente-

res i forskellige avistyper 

 

Eksamensøvelse: Forside fra Berlingske og artikel fra Berlingske: Rasmus Karkov: 

”Kim Wall kan få fred - hendes liv kostede livstid”, 26. april 2018 

Liveblog fra bt.dk, 25. april 2018 

 

= 28 ns.  

 

DR, ”Ryd forsiden”, afsnit: Dødstrusler og deadlines, 2019 

 

= 59 min.  

https://jv.dk/artikel/smitten-stiger-drastisk-weekenden-over-esbjerg-overtager-kedelige-f%C3%B8rsteplads
https://jv.dk/artikel/smitten-stiger-drastisk-weekenden-over-esbjerg-overtager-kedelige-f%C3%B8rsteplads
https://politiken.dk/kultur/medier/art7915531/DR-og-TV-2-sender-medarbejdere-hjem
https://politiken.dk/kultur/medier/art7915531/DR-og-TV-2-sender-medarbejdere-hjem
https://ekstrabladet.dk/sport/anden_sport/atletik/corona-vanvid-disket-for-to-spytklatter/8276830
https://ekstrabladet.dk/sport/anden_sport/atletik/corona-vanvid-disket-for-to-spytklatter/8276830
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hej-alle-anders-foelgere-statsministeren-kommer-med-corona-opsang-hos-populaer
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hej-alle-anders-foelgere-statsministeren-kommer-med-corona-opsang-hos-populaer
https://ekstrabladet.dk/112/13-anholdt-efter-masseslagsmaal/8290652
https://nordjyske.dk/nyheder/13-anholdt-for-slagsmaal-efter-kamp-mellem-fck-og-broendby/f7c26184-d51b-3aa5-abde-76cfda491894
https://nordjyske.dk/nyheder/13-anholdt-for-slagsmaal-efter-kamp-mellem-fck-og-broendby/f7c26184-d51b-3aa5-abde-76cfda491894
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/webjournalistik
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getbadnews.com  

 

Omfang 

 

20 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle me-

dier samt deltage i og bidrage til digitale 

fællesskaber 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, 

hvor fagets viden og metoder anvendes. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, krea-

tivt arbejde.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 3 

 

Dokumentarer til debat 

Indhold Analysemateriale:  

 

Jette og Frederik, Politikens facebookside, 2017: 

(https://www.facebook.com/politiken/videos/10156349124623294/?hc_location=ufi) 

4:31 minutter 

 

Søren Ryge: Far, mor og børn (afsnit 1), DR, 2015 

28 minutter  

 

Hjemvendt, instruktør: Marianne Hougen-Moraga, 2011 

14 minutter 

 

Ti stille kvinde (afsnit 3), DR2, 2014 

29 minutter 

 

Tessas Hævn (Afsnit 1), DR3, 2020 

31 min. 

 

Fra Hash til Hare Krishna, TV2 Echo, 2020 

12 min. 

 

Værk: ”Den danske satankult”, DR2, 2020 

59 min.  

 

Supplerende:  

“Hvad er en dokumentar?” fra: 

https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=133  

 

”At analysere levende billeder” fra: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=128  

 

”TV-dokumentaren” fra: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=184  

 

”Autencitetsmarkører i dokumentarfilm”, ”Brugen af fiktion og fiktionskoder”  fra: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224 

 

Berettermodellen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/berettermodellen 

Kriminalfilm: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/genreanalyse-af-

kriminalfilm  

 

= 12 ns.  

 

Derudover klip fra ”Satankulten på Anholt”  

https://www.facebook.com/politiken/videos/10156349124623294/?hc_location=ufi
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=133
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=128
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=184
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/berettermodellen
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/genreanalyse-af-kriminalfilm
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/genreanalyse-af-kriminalfilm
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Omfang 

 

 20 lektioner af 45 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

 
Faglige mål:  
 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som 
multimodalt  

-  analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag  

-  navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier 
samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fa-
gets viden og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, web 2.0, fremlæggelser, pararbejder, gruppearbejder, skriftligt ar-

bejde, kreativt arbejde, fremlæggelser i forbindelse med værk 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 4 

 

Retstavning og sprogbrug 

Indhold Lærerproduceret materiale om klassiske fejl samt øvelser hertil.  

= 5 ns. 

Omfang 

 

4 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunkter  

- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som multimodalt 

- Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende gramma-

tiske og stilistiske grundbegreber. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 5 

 

Retorik og argumentation 

Indhold Forløbet er delvist afviklet under nedlukningen.  

 

Analysemateriale: 

 

Dronningens nytårstale 20/21 

Søren Brostrøms nytårstale 20/21 

Tessas nytårstale 20/21  

 

Alle nytårstaler er både set afholdt og læst. 

 

Jens Stoltenberg: Tale ved mindehøjtideligheden for angrebet på Utøya 

John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (dansk oversættelse) 

Ulla Dahlerups tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003 (uddrag) 

Jokeren: ”Hvor phuck er vores rap og hiphop blevet af?!”, Berlingske.dk, 30. 

jan. 2021 

Thea Torp: ”John Dillermand er god mod børn”, ekkofilm.dk 

Mikael Arendt Laursen: ”John Dillermand er uegnet for børn”, Jyllands-Posten 

 

= 22 ns.  

 

Teori og supplerende materiale 

 

Håndbog til dansk: ”Argumentation”, ” Argumenttyper, fejltyper, kneb og 

ordvalgsargumenter”, ”Retorik”, Systime 

Det retoriske pentagram 

Dansksiderne.dk ”Retoriske virkemidler” 

 

= 20 ns.  

 

John Dillermand, DR Ramasjang, ”Skovtur” = 5 min.  

Restudy: Appelformer, Toulmins argumentationsmodel, Den udvidede model 

= 20 min.  

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

Fokus på retorik og argumentation i både taler og debatindlæg. 

 

Faglige mål: 

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-

spil med kultur og samfund 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 

argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 



 

 

Side 9 af 20 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde, skriftligt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 6 

 

Fortællinger over tid  

Indhold Forløbet er afviklet under nedlukningen  

 

Analysemateriale:  

 

Ukendt: Ebbe Skammelsøn  

Brdr. Grimm: Den lille rødhætte 

H.C. Andersen: Toppen og bolden/Kærestefolkene 

St. St. Blicher: Marie 

Martin A. Hansen: Roden 

Thomas Korsgaard: I bor da meget pænt 

 

= 23 ns.  

 

Karen Blixen: Babettes gæstebud (værk) 

= 50 ns. 

 

Supplerende:  

 

Grundbog til dansk: ”Eventyr”  

Lærerproducerede forfatterportrætter og teori 

Psykoanalyse: https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991  

Aktantmodel: https://analysesiden.dk/aktantmodel/ 

Rune T. Kidde: Den lilla møghætte og pulven 

 

= 10 ns.  

 

Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsøn - hvad fanden skete der lige 

der? 

 

P3: Den lille rødhætte (P3 - Rødhætte.flv - YouTube) 

 

Trailer til ”Red riding hood”  

 

Restudy: Folkeviser, Karen Blixen 

 

Podcasts: http://www.hcapodcast.dk/ (Toppen og Bolden) 

 

= 65 min.  

Omfang 

 

22 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på fortællinger fra folkevise til novelle 

Faglige mål:  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991
https://analysesiden.dk/aktantmodel/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=az5vQwrHHCM
http://www.hcapodcast.dk/
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- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde, remediering.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 7 

 

Like eller unlike 

Indhold Forløbet er afviklet under den delvise nedlukning og i samarbejde med engelsk  

 

SKAM, NRK, sæson 3, afsnit 3 = 22 min.  

Black Mirror: Nosedive, Netflix = 63 min.  

 

Spil: Getbadnews.com 

 

Sprog i brug, Systime: Laswells kommunikationsmodel = 1½ s. 

Katrine Pedersen: ”Alvoren i propaganda-memes:  

Det omrejsende Paludan-mediecirkus”, kommunikationsforum.dk = 3 ns 

Begreb om dansk: ”Sproghandlinger” = 2 ns. 

Kasper Bjerre: 2 digte fra digtsamlingen ”Svovl” = 2 ns.  

Håndbog til dansk, Systime: ”Sprogbrug på de sociale medier” = 8 ns.  

Like (Digital (Ud)dannelse), Kap. 2.1.: ”Digital identitet” (s. 44-49) = 6 ns.  

 

= 22½ ns.  

 

Kursisterne har til forløbet produceret en podcast om digital identitet og ”No-

sedive” i samarbejde med engelsk.  

 

 

Foredrag med Abdel Aziz Mahmoud: ”Tal pænt - eller luk røven” 

 

Omfang 

 

14 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Fokus på mediebilledet i dag i samarbejde med engelsk. 

 

Faglige mål:  

– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag  

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løs-

ninger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde, produktion af 

podcasts, foredrag 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 8 Historieopgaven - Kulturmøder 

Indhold Forløbet er afviklet i samarbejde med Historie B. 

 

Lars Saabye Christensen: Grisen (på norsk) 

Stine Pilgaard: Meter i sekundet, uddrag 

Yahya Hassan: Langdigt, uddrag  

 

= 10 ns.  

 

The Carters: Apeshit, video, Youtube = 6 min. 

Filmatisering af Grisen = 23 min.  

Adam og Noah: Hvad sker der, danskere? (Udkantsdanmark og mad) = 30 

min.  

 

Lærerproduceret materiale  

 

Derudover undervisning i informationssøgning på Esbjerg Hovedbibliotek.  

Omfang 

 

15 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere 

løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 9 Lyt til lyrik 

Indhold Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født  

(Nik og Jay: Vi vandt i dag) 

Suspekt: Danmark 

 

Djämes Braun: Fugle 

 

Tom Kristensen: Angst/ Kasper Spez: Angst 

N.F.S. Grundtvig: Skyerne gråner/Nephew: Skyerne gråner 

Adam Oehlenschläger: Lær mig, o skov, at visne glad/Per Vers: Lær mig, o 

skov, at visne glad 

 

Annika Aakjær: POP (Himlen over København) 

The Minds of 99: Som fluer  

 

Hørslev/Mouritz: Kom kom kom 

Hymns from Nineveh: Bekendelse  

 

Selvvalgt album 

 

Eksamensøvelse: Benny Andersen: ”H.C. Andersens land” og H.C. Andersen: 

”I Danmark er jeg født” 

 

= 35 ns.  

Supplerende:  

 

Han er kold som is, men i aften tøede Kasper Dolberg hele Danmark op | UE-

FA EM 2020 | DR  

 

= 2 ns.  

 

1800 tallet på vrangen: Sæson 1 – Guld, hor og romantik, 1800-1814 | DRTV 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/helt-lyrisk_-poul-krebs-og-bro_147967  

 

Rather Homemade Præsenterer: Romantikken - Hvad skete der lige der? – 

YouTube 

 

Danmarks Nationalsang: Danmark - Rusland EURO 2020. - YouTube 

 

 

= 70 min.  

 

Lærerproduceret materiale om billedsprog m.m.  

https://www.dr.dk/sporten/fodbold/em/han-er-kold-som-men-i-aften-toeede-kasper-dolberg-hele-danmark-op
https://www.dr.dk/sporten/fodbold/em/han-er-kold-som-men-i-aften-toeede-kasper-dolberg-hele-danmark-op
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-guld-hor-og-romantik-1800_1814_70406
https://www.dr.dk/drtv/se/helt-lyrisk_-poul-krebs-og-bro_147967
https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lFVnn822XbQ
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Omfang 

 

15 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund  

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, dis-

kutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, pararbejde, kreativt arbejde, 

fremlæggelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 10 Oplysning og realisme 

Indhold Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget (uddrag), epistel 91 (uddrag) 

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand  

Martin Andersen Nexø: Lønningsdag  

Amalie Skram: Forrådt (uddrag), Constance Ring (uddrag) 

Herman Bang: Frøkenen 

Henrik Pontoppidan: Et grundskud  

Henrik Ibsen: Et dukkehjem (uddrag) 

Naja Marie Aidt: Torben og Maria  

Morten Pape: Planen (uddrag) 

Jan Sonnergaard: Sex  

Carina Pedersen: Helt ude i hampen (uddrag)  

 

= 43 ns.  

 

Supplerende materiale:  

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien: ”Hvorfor drikker 

Jeppe?” ”Mande - og kvinderoller til debat”, ”Jan Sonnergaard” 

 

Barbara Kjær-Hansen, Peter Kennebo, Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs: ”Realisme omkring årtusindeskiftet” 

 

Signe Ravn: En forestilling vækker furore 

 

Georg Brandes: Uddrag af Hovedstrømninger 

 

Indidansk.dk: ”Socialrealisme”  

 

Lærerproduceret materialer om oplysningstiden, impressionisme m.m.  

 

= 11 ns.  

 

Rather Homemade Productions: "Oplysningstiden - Hvad fanden skete der lige 

der" = 6 min. 

  

Rather Homemade Præsenterer: ”Det Moderne Gennembrud - hvad skete der 

lige der” = 5 min.  

 

The Verve: Bitter Sweet Symphony (musikvideo) 

 

 

Malerier:  

Erik Henningsen: Sat ud, 1891-92 

Erik Henningsen: Summus jus, summa injuria / Barnemordet, 1886 

(Den højeste ret, den største uretfærdighed) 

H.A. Brendekilde: Udslidt (1889) 
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Christoffer-Wilhelm Eckersberg: Bella og Hannh. M.L. Nathansons ældste 

døtre (1820) 

Berta Wegmann: Portræt af Jeanna Bauck (1881)  

 

Omfang 

 

30 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske 

litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, 
kultur og samfund 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde, par - og gruppearbejde. Fremlæggelser. Læreroplæg. Vi-

suelt arbejde.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 11 Litteratur til og for ungdommen 

Indhold Syndefaldsmyten 

Anders Bodelsen: Drivhuset 

J.D. Sallinger: Forbandede ungdom/Griberen i rugen (uddrag) 

Sally Rooney: Normale Mennesker (uddrag) 

John Green: En flænge i himlen (uddrag) 

Anna Todd: After (uddrag) 

 

Sven Brinkmans konfirmationstale  

Gustaf Munch Petersen: Til mine forældre 

Dy Plambech: De unges sang 

Nordahl Grieg: Kringsatt av fiender 

Michael Strunge: SKRÅT OP 

 

Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld (værk) 

 

= 275 ns.  

 

Benzin i blodet, NRK, sæson 1, afsnit 1 = 26 min.  

Normale Mennesker, afsnit 1 = 28 min.  

Klip fra Den kroniske uskyld (filmatisering) = 10 min. 

 

Supplerende: 

Klaus Rifbjerg: ”Hvad ligger der i et navn?” 

Børne - og ungdomslitteratur: https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rne-

_og_ungdomslitteratur 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/forbandede-uskyld 

https://litteratursiden.dk/temaer/young-adult 

Lærerproduceret materiale om ungdomslitteratur  

 

= 10 ns.  

 

Omfang 

 

21 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Genrelæsning 

 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 

argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

 

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, 

hvor fagets viden og metoder anvendes.  

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/forbandede-uskyld
https://litteratursiden.dk/temaer/young-adult
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde, par - og gruppearbejde. Fremlæggelser. Læreroplæg. Visu-

elt arbejde. 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 12 Podcasts 

Indhold Third Ear: Guldhornene       = 60 min. 

                 I et forhold med  = 60 min.  

Karoline, journal 5305 (uddrag) = 8 min. 

Vanvittig verdenshistorie: ”Ballonballaden”  = 35 min.  

DR Lyd: ”Bakspejl: Revselsesretten”  = 24 min.  

Mørkeland, uddrag (afsnit 16) = 16 min. 

 

Uddrag fra: Det næste kapitel, Et langsomt mord, Ofrene = cirka 20 min. 

 

Selvvalgt podcast 

Selvvalgt uddrag af true-crime podcast = cirka 10 min. 

 

Supplerende:  

En fremmed flytter ind, TV2, afsnit 1 +4 = 60 min.  

 

Teori:  

Mimi Olsen, Martin Houlind, Dorte Palle: Podcast:  

- Podcastens særtræk og formater 

- Podcast: True crime 

- Podcastens virkemidler 

- Podcastens dramaturgi 

- Podcast fortælleforhold 

= 30 ns.  

 

https://livsstil.tv2.dk/2016-01-06-de-aegte-true-crimes-derfor-sluger-vi-dem-

raat 

 

https://iscene.dk/2016/12/14/vi-er-ikke-ude-paa-at-genopfinde-dramaturgi-

portraet-af-third-ear/  

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 

dag 

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere 

løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

Væsentligste ar- Selvstændigt arbejde, par - og gruppearbejde. Fremlæggelser. Læreroplæg. Visu-

https://livsstil.tv2.dk/2016-01-06-de-aegte-true-crimes-derfor-sluger-vi-dem-raat
https://livsstil.tv2.dk/2016-01-06-de-aegte-true-crimes-derfor-sluger-vi-dem-raat
https://iscene.dk/2016/12/14/vi-er-ikke-ude-paa-at-genopfinde-dramaturgi-portraet-af-third-ear/
https://iscene.dk/2016/12/14/vi-er-ikke-ude-paa-at-genopfinde-dramaturgi-portraet-af-third-ear/
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bejdsformer elt arbejde, herunder kreativt arbejde.  

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 13 Modernisme i flere afskygninger  

Indhold Tom Kristensen: Det blomstrende Slagsmaal, Angst 

Johannes V. Jensen: Kongens Fald (uddrag: Hesteparteringen) 

Michael Strunge: SKRÅT OP (uddrag), Byen i nat, Decay 1978 (uddrag) 

Edith Södergren: Dagen svalnar … 

 

Rudolf Broby-Johansen: BLOD + forsvarsskrift (værk) 

 

= 41 ns.  

 

Supplerende: 

 

Yahya Hassan: BARNDOM 

Emil Aarestrup: Angst  

Johannes Fibiger og Sine Dalsgaard Kristensen 

Litteraturens genveje: ”Strunge og punken” 

Henrik Pontoppidan om ”BLOD”  

Lærerproduceret materiale  

Per Stounberg: Indledning til ”BLOD” 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien: ”Fattig-firserne” 

 

= 17 ns.  

 

Digtere, divaer og dogmebrødre, afsnit 2 (1918-1930) = 37 min.   

 

 

 

Omfang 

 

21 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske lit-

teraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde, par - og gruppearbejde. Fremlæggelser. Læreroplæg. Visu-

elt arbejde.  

 

 

 


