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

 

Titel 1 

 

Intro til dansk 

Indhold Betydning og fortolkning – hermeneutik 

https://metoderidansk.systime.dk/?id=p120 

”Vi fortolker hele tiden” https://metoderidansk.systime.dk/?id=c543 

Anja Otterstrøm ”Kost og logi” https://alverdensdanskg.systime.dk/?id=c246 

Pia Juul ”En flinker fyr” https://lmsm.systime.dk/?id=p193 

Inger Støjberg, facebook-opslag 7 juni. 2018 

Kommunikationssituationens grundelementer 

https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p136 

Kommunikationssituationen https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p127 

Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke den 24. juli 2011 

https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=c243 

Eini Carina Grønvold ”Jeg vil ikke være mor, jeg vil være far” Information 7 

feb. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt. 

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 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 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

https://metoderidansk.systime.dk/?id=p120
https://metoderidansk.systime.dk/?id=c543
https://alverdensdanskg.systime.dk/?id=c246
https://lmsm.systime.dk/?id=p193
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p136
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p127
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=c243
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Argumentation 

Indhold Argumentation https://hbdansk.systime.dk/?id=p205 

Anders Hougaard “Vi elsker tegneserie-bøsser i eventyrland” Information 21 maj 

2014. 

Thomas Tiedje, ”Vi voksne har ansvaret for de unges druk” 

https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=c312 

Politiken, "Organdonation: Min krop tilhører mine pårørende" 

https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=c452&L=0 

Eva Agnete Selsing ”Selleri og skrårem” Berlingske 17 marts 2013 

Ralf Pittelkow ”Tak og tone og Muhammed” Jyllands posten 15 okt. 2006. 

Trump vs. Clinton, dr 2016. 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031610101830 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 16 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kul-

tur og samfund 

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 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 3 

 

Litterær analyse 

Indhold At analysere fiktionstekster https://textanalyse.systime.dk/?id=p737 

Fortællerforhold https://textanalyse.systime.dk/?id=p750 

Mads Brenøe ”Det har ikke spor med sex at gøre” 1998. 

Jan Sonnergaard ”Polterabend” 1997. 

Komposition https://textanalyse.systime.dk/?id=p751 

Pia Juul “opgang” 2001. 

Karen Blixen “En skibsdrengs fortælling” 1942. 

Aktantmodellen 
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18969 
  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p205
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=c312
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=c452&L=0
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031610101830
https://textanalyse.systime.dk/?id=p737
https://textanalyse.systime.dk/?id=p750
https://textanalyse.systime.dk/?id=p751
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18969
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https://textanalyse.systime.dk/?id=c18300 
Helhedssynsmodellen 
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18848 
 Personernes relationer 
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18189 
 Personernes udvikling 
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18970 

Juul, Pia: Mit forfærdelige ansigt https://textanalyse.systime.dk/?id=p5040 

Novelle https://dpn.systime.dk/?id=p151 
Miljø: 
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4880 
 Tekstens tema 
https://textanalyse.systime.dk/?id=c957 
Fortolkning og perspektivering 
 https://textanalyse.systime.dk/?id=p739 

Ebbe Skammelsen 

Jan Sonnergaard ”sex”1997. 

H.C.Andersen ”Skyggen” 1847. 

Erlend Loe Naiv super, 1996. 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 20 moduler 

Særlige fo-

kuspunkter 

analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Titel 4 

 

Billedsprog og lyrik 

Indhold Intro til lyrik https://lyrik.systime.dk/?id=p219 

St.St. Blicher ”Præludium” 1838 

Teori – troper https://lyrik.systime.dk/?id=p146 

Henrik Nordbrandt ”sejlads” 1975. 

Klaus Rifbjerg: ”undfangelse”, ”Foster”, ”Fødsel” 1956. 

Staffeldt ”Indvielsen” 1804. 

Teori – komposition Fra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=196>  
Teori – udsigelsen og stemmen Fra 
<https://lyrik.systime.dk/index.php?id=163>  
Pär Legerkvist ”Angst” 1916 

https://textanalyse.systime.dk/?id=c18300
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18848
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18189
https://textanalyse.systime.dk/?id=c18970
https://textanalyse.systime.dk/?id=p5040
https://dpn.systime.dk/?id=p151
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4880
https://textanalyse.systime.dk/?id=c957
https://textanalyse.systime.dk/?id=p739
https://lyrik.systime.dk/?id=p219
https://lyrik.systime.dk/?id=p146
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=196
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=163
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Teori – udsigelsen og stemmen Fra 
<https://lyrik.systime.dk/index.php?id=163>  
Johs. V. Jernsen ”Paa Memphis station” 1906. 
Lone Hørslev Ærgerligt, ærgerligt Gyldendal 2003 (Værk) 

Teori – ordklasserFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=143>  
VerberFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=151>  
SubstantiverFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=184>  
AdjektiverFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=185>  
PronominerFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=238> 
Semantiske skemaerFra <https://lyrik.systime.dk/index.php?id=153>  
Oehlenschläger ”Der er et yndigt land” 1819. 
Grundtvig ”Jeg gik mig ud en sommerdag” 1847 
 

 

 

Omfang 

 

Ca 15 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

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

multimodalt 

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilisti-

ske grundbegreber 

demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kul-

tur og samfund 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med 

formidlingsbevidsthed 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analy-

sere, fortolke og vurdere) med 

formidlingsbevidsthed. 

– 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 litteraturs histo-

rie, herunder samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Titel 5 

 

Medier og nyheder 

Indhold Signe Thomsen & Ditte Ravn ” Faldet i andelen af rygere er gået i stå: Kimmie ved, 

hvad der vil virke, og eksperterne giver hende ret” Politiken 3 jan. 2018 

 

Heidi Frederikke Sigdal og Anders Sigdal: ”Dansk tv-vært fik kæmpe overraskelse 

nytårsmorgen: Det er der, hvor ord ikke rigtig er nok!” Metrowxpres 4 jan. 2018 

 

https://lyrik.systime.dk/index.php?id=163
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=143
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=151
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=184
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=185
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=238
https://lyrik.systime.dk/index.php?id=153
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Kristian Mouritzen ” Nu betaler Trump prisen for sit samarbejde med USAs mest 

brutale magtmennesker. Og de vil gøre alt for at knuse ham” Berligske 4 jan. 2018. 

 

Avisjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=p218 

Ydre komposition (layout)Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

Kilder Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

Vinkling Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

Avisens genrer Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  
NyhedsjournalistikFra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

MeningsjournalistikFra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

CLAUS ELHOLM ANDERSEN KRONIK: Et nyt liv uden Facebook  26. maj 

2012 Jyllands-Posten. 

Fortællende nyhedsjournalistik Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

New Journalism Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  
Featuren Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

 

Mikkel Hvid: Fiktion, fakta og fortælling. 2004. 

Morten Sabroe: ”Fodboldidioten: Måååååållllllll!” 1986. 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/saadan-designer-du-dit-indhold-til-

social-spredning 

http://quantum.dk/metroxpress-introducerer-sociale-nyhedskriterier/ 

Landsdækkende aviser 18 januar (Værk). 

Lars Holmgaard Christensen ”Facebook som nyhedskanal” Samfundslitteratur. 

http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/09/sociale-medier-polariserer-danskerne.aspx 

 

Christian Birk ”Prædiken i dansk moske ses som opfordring til drab på jøder” Kriste-

lig dagblad 11/5 2017 

Morten Munkholm ”Naser Khader tvivler på straf til Nørrebro-imam” Derlingske 

11/5 2017. 

Inger støjbeerg: facebook opslag 10 maj 2017 samt uddrag af kommentartråd. 

Fake news og clickbait Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218>  

 

 

 

Omfang 

 

Ca 20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

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 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/saadan-designer-du-dit-indhold-til-social-spredning
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/saadan-designer-du-dit-indhold-til-social-spredning
http://quantum.dk/metroxpress-introducerer-sociale-nyhedskriterier/
http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/09/sociale-medier-polariserer-danskerne.aspx
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218
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– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor 

fagets viden og metoder anvendes. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Titel 6 

 

DHO: det moderne gennembrud 

Indhold 1800tallet på vrangen http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704222150 

Georg Brandes (1842–1927): af ”Indledningsforelæsning” til Hovedstrømninger i det 

19de Aarhundredes Literatur https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=959> 

  
Da Danmark blev moderne Fra <https://bl.systime.dk/index.php?id=197>  
1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud Fra 
<https://bl.systime.dk/index.php?id=196>  
Litteraturens moderne gennembrudFra 
<https://bl.systime.dk/index.php?id=195>  

 

Henrik PÅontoppidan ”Ørneflugt” 

http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kroeniker/oerneflugt.html 

J.P. Jacobsen ”Niels Lyhne (uddrag) 1880. 

Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse og kirke Fra 
<https://litthist.systime.dk/index.php?id=142&L=0>  
Herman Bang ”Fattigliv” Nationaltidende 19.2.1880 

Realisme som skrivestil Fra <https://litthist.systime.dk/index.php?id=140&L=0>  

Klasse og social status Fra <https://litthist.systime.dk/index.php?id=142>  

Henrik Pontoppidan ”Naadsensbrød” 1887. 

Henrik Pontoppidan ”Ane Mette” 1905. 

Mande- og kvinderoller til debat Fra <https://bl.systime.dk/index.php?id=192#c471>  

Amalie Skram: ind med kvinderne Fra 
<https://bl.systime.dk/index.php?id=189#c448>  
  
Impressionisme Fra <https://vedvejen.systime.dk/index.php?id=362>  
  
Herman Bang og impressionismen Fra 
<https://vedvejen.systime.dk/index.php?id=510>  
  
Billeder fra den danske provins: Herman Bang Fra 
<https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=188#c1773>  

Herman Bang: Frøkenen https://dbd.systime.dk/index.php?id=323#c1240 

Herman Bang: Foran alteret 1880 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704222150
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=959
https://bl.systime.dk/index.php?id=197
https://bl.systime.dk/index.php?id=196
https://bl.systime.dk/index.php?id=195
http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kroeniker/oerneflugt.html
https://litthist.systime.dk/index.php?id=142&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=140&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=142
https://bl.systime.dk/index.php?id=192#c471
https://bl.systime.dk/index.php?id=189#c448
https://vedvejen.systime.dk/index.php?id=362
https://vedvejen.systime.dk/index.php?id=510
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=188#c1773
https://dbd.systime.dk/index.php?id=323#c1240
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Martin Andersen Nexø ”Lønningsdag” 1896. 

Omfang 

 

Ca 18 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Sprog og retorik 

Indhold Sproglige billeder Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188>   
Indledning Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=125>  

Morten Sabroe: Som om solen kom for tæt på”  

 

Kommunikationssituationens grundelementer Fra 
<https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=136&L=0>  

Stil og tone Fra <https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203>  

Retorik https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204 
Appelformerne 
  

Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=128&L=0>  

Logos Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=154&L=0>  
  

Patos Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=155&L=0>  
  

Etos Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=156&L=0>  
 

Ludvig Holberg – En fordærvet smag i kærlighed 1748-54 

Majbrit Maria Nielsen ”Kære Henrik Marstal, velkommen til virkeligheden” Berling-

ske 3/10 2018. 

Offentlig debatkultur 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=125
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=136&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=128&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=154&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=155&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=156&L=0
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 Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=132&L=0>  
 Politikerhad på de sociale medier 

 Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=182&L=0>  

 

Debatkulturen har aldrig haft det bedre 

Fra <https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=132&L=0>  

 

Ti stille kvinde http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031411132130 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 12 lektioner. 

Særlige fo-

kuspunkter 

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 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=132&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=182&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=132&L=0
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031411132130

