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Forløb 1 

 

 
Introduktion til danskfaglige værktøjer og metoder 
 

Indhold  
Kernestof: 
Jakobsens kommunikationsmodel fra nettet. 
”At benævne og fortolke” fra Solveig Bennike m.fl. side 28-32. 
”Billedsprog”, artikel fra Litteraturens veje. 
 
Supp. stof: 
 “Ny passage”, Signe Svendsen 
”De er ikke din mand”, Ramond Carver. 
Fakebook. 
”Shaun the sheep – Scrumping”, www.youtube.com.

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  

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

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

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, 
diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

 
Kernebegreber: 
Afsender, modtager, budskab, kontekst.  
Tid, sted, miljø, personkarakteristik ydre og indre – tykke og tynde, komposition, 
modsætninger, sprog og tema. 
 
Kompetencer 
Kursisterne skal kunne: 
-forstå kompleksitet i kommunikation. 
-forstå analyse som arbejdsform. 
-bruge analytisk værktøj. 
-kunne udlede et tema. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

    
Gruppe, klasse, skrivning. 
 

 



 

Forløb 2 
 
Eksistentialismen (Del af projektforløbet: ”Balance”

Indhold Kernetekst: 
Om eksistentialistisk filosofi fra ”Sofies Verden”, Jostein Gardner. 
 
Supp. tekster: 
”Disney- evangelium”, Dan Turell  
”Pingu og hans venner”, www.youtube.com 
 

Omfang 
 

20 lektioner – projektforløb 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet er del af et projektforløb i samarbejde med klassens øvrige fag. Forløbet indgår som 
en mulig vinkel kursisterne kan vælge på emnet ”balance” og præsentere på en stand for 
skolens ledelse og øvrige administrative stab. Mange kursister valgte at bruge 
eksistentialismen i en beskrivelse af balance i mennesket liv. Her valgte flere kursister egne 
tekster og eget materiale til at lave en eksistentialistisk analyse på. I forløbet blev der arbejdet 
med følgende begreber: 
 
Kernebegreber: 
Berettermodel 
Eksistentialisme. 
Ateist- og religiøs eksistentialismen. 
Søren Kierkegaards stadier. 
 
Kursisten skal kunne: 

- Lave en analyse af en eksistentiel tematik 
- Have fokus på fortællerformen i en eksistentiel tekst 
- Have fokus på tid og udvælgelse af væsentlige konflikter i en 

eksistentiel fortælling. 
Mål: 

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

- 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 redegørelse, 
diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier

Væsentligste 
arbejdsformer 

    
Gruppe, klasse, skrive Projektforløb 
 



 
 
Titel 3 Facework (Del af projektforløbet: ”balance”) 
Indhold Kernetekster. 

Sid 36-57 i ”Sproghandlinger”, Jannik Hastrup  
 
Supplerende tekster 
”Politijagt - Kongerslev”, https://www.youtube.com/watch?v=xiDY74v_OoM 
”Anders Lund Madsen bliver smidt ud af Madonna interview” 
https://www.youtube.com/watch?v=RiwqpoetIuY 
”Se selfie”, Bent Fausing. 
Diverse selfies fra FaceBook og internettet generelt. Særlig fokus på selfie af 
Amalie Szigethy og Kim Kadashian. 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: 
- Aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne 
vurdere disse som led i en kommunikationssituation 
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt 
hed 
 
Kompetencer: 
Dette forløb indgik som del af et større projekt om ”balance” i samarbejde med 
klassens øvrige fag. Facework var en teoretisk mulighed som kursiterne kunne 
inddrage i en præsentation af emnet for ledelsen og den administrative stab. Flere 
kursister brugte selfies og Facebooks forsidefremstilling som eksempel på 
ubalance mellem individet og dets selvfremstilling. 
 
Kursisterne skulle kunne 
- Bruge begreberne ”facework”, ”front stage”, ”backstage”, ”kontekst” 
”høflighedsprincippet” og ”barmhjertighedsprincippet” analytisk over for 
samtaler.  
- Reflektere over selfien som selvfremstillende medie, med fokus på hvilken 
selvfremstilling som afsenderen ønsker at man skal have opmærksomhed på. 
- Diskutere selvfremstillingen ud fra et kritisk synspunkt i forhold til 
identitetsdannelse og identitetsdannelsesproblematikker i deres egen kultur og 
samfundets generelt. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Cl struktur, fremlæggelser, klasse. Projektarbejde 

 



 

Forløb 4 

 

 
Retorik (Del af projektforløbet: ”Balance”) 
 

Indhold Kernetekster: 
"Appelformer", Charlotte Engberg og Merete Onsberg 
"Sproglige virkemidler og figurer" egen produktion 
"Klassisk og moderne disposition", egen produktion 
Øvelser fra "Praktisk argumentation" 
”Retorik – enhver elevs følgesvend”, egen produktion. Her om Ciceros pentagram 
og Tulmins argumentationsmodel. 
”Klassisk og moderne disposition” egen produktion 
”Minervamodellen”, www.google.com. 
 
Supp. tekster: 
"Til rette vedkommende på Frederikshundeværksteds gymnasium", Egen 
produktion 
”Steam o belt”, TV Shoppen (her taget fra www.youtube.com) 
”Audi” Reklame - https://www.youtube.com/watch?v=diU_09jb4bI 
”Grown Woman”, Pepsi reklame med Byonce - 
https://www.youtube.com/watch?v=ztpgEy3bCZA 
”Help save lifes”, https://www.youtube.com/watch?v=M4finmJ26EY 
“Flegaard – lige over grænsen”, ironisk reklame rettet mod mænd. 
https://www.youtube.com/watch?v=_g1lpavicTs 
”Flegaard – lige over grænsen”, ironisk reklame rettet mod kvinder. 
https://www.youtube.com/watch?v=LwtoQjNRHg4 
”Sticky buddy”, reklame for nuldermamndsfjerne, 
https://www.youtube.com/watch?v=-rRO145jofw 
 
1. selvstændige værk 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: 
– 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 redegørelse, diskussion, 
analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– 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. 
 
Kernebegreber: 
Ciceros pentagram, sproglige virkemidler, appelformer, argumentationsmodel, 
disposition, klassisk og moderne. taler. 
 
Kompetencer 
Dette forløb indgik som del af et større projekt om ”balance” i samarbejde med 
klassens øvrige fag. Retorik udgjorde det teoretisk grundlag som kursisterne 
skulle bruge til at skabe deres præsentation af emnet for ledelsen og den 
administrative stab. Kuristerne blev efterfølgende evalueret i forhold til brug af 
retoriske virkemidler. Der var en særlig fokus på kursisternes planlægning og 
afholdelse af oplægget ud fra Ciceros pentagram, da ledelse og administrativt 
personale udgjorde en anden modtagergruppe end kursisterne ellers skulle tale 
over for. 
 
Kursisten skal kunne: 

- bruge appelformerne i et produkt 
- arbejde målrette med et produkt i forhold til retorisk kommunikationsteori. 
- bruge cicceros pentagram i planlægning og udførelse af egne tale 
- bruge Civcceros pentagram til analyse af andres tale 
- bruge klassisk disposition i analyse af andre tekster. 
- Bruge sproglige virkemidler både i gene produktion og til analyse. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

   Gruppe, IT, skrive, klasse. 

 



 

Forløb 5 
 
Eventyr 

Indhold  
Kernetekster: 
”Aktantmodellen” artikel fra Litteraturhåndbogen 
”Berettermodellen” fra nettet. 
Diverse hjemmesider om middelalderen i forhold til Samfundsforhold, 
familieforhold, religiøse forhold og kulturelle forhold. 
”Fantasylitteratur”, Bilbo Egelund, side ? 
 
Supplerende tekster: 
”Den lille rødhætte”, folkeeventyr. 
”The hot red ridinghood”, animationsfilm 
”Klokkeblomst”, folkeeventyr 
”To på flugt”, Walt Disney animation studio 2011 
”Svend Herlig på jagt”, Danmarks Radio Børne- og ungdomsafdeling. 
”Hyrdinden og skorstensfejeren” H.C. Andersen. 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  
analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– 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 
 
Kernebegreber: 
Folkeeventyr. 
Middelalderens samfundsforhold, familieforhold, religiøse forhold og kulturelle 
forhold. 
Aktanmodellen, berettermodellen, symbolik, personkarakteristik. 
Forskellen på folkeeventyr, kunsteventyr og fantasy 
Komparativ analyse mellem genre. 
Tematik og forskelle på tematik mellem folkeeventyr, kunsteventyr og fantacy. 
Kunsteventyrets dobbelthed både i indhold og i udtryk via billedsproget, ironi, 
fortællerens position og andre sproglige virkemidler. 
 
Kursisten skal kunne: 

- Bruge aktantmodellen og berettermodellen til at lave analyse med. 
- Bruge særligt billedsprog og det symbolske niveau i teksten til at adskille 

folkeeventyr fra kunsteventyr og fantacy



- Skelne mellem folkeeventyr og kunsteventyr. 
- Bruge historiske bevidsthed til at lave fortolkninger der overholder den 

historiske placering. 
- Lave komparativ analyse 

Væsentligste 
arbejdsformer 

    
Gruppe, skrive, it, klasse Projektarbejde

 



 

Forløb 6 

 

 
Digte og grammatik  
 

Indhold Kernetekster: 
”Digtets stilleje”, fra Digtbogen af Susan Moos m.fl. 
”Grammatikplatformen”, Niveau 2 – undervisningsmateriale fra AVU. 
Om nexusforbindelse fra nettet. 
 
Supp. tekster: 
”Jeg civiliserer mig om morgenen”, Kirsten Harmann. 
”Definition af en stodder”, Jesper Dahl aka Jokeren.  
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og 
stilistikkens grundbegreber 
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil 
med kultur og samfund 
 
Kernebegreber: 
Ordklasser: substantiver, verber, adjektiver.  
Sætningsled: Subjekt, verballed, nexusforbindelse. 
Grammatisk komma. 
Forvægt og bagvægt 
Aktive og passive verber 
Højt, middel og lavt stilleje. 
 
Kursisten skal kunne: 

- Lave en simpel ordklasse analyse i forhold til et digts brug af en bestemt 
ordklasse. 

- Forklare digtet valg af dominerende ordklasse. 
- Bruge valget af stilleje både som strategi i egne tekster og som analytisk 

værktøj til at forklare andre tekster. Herunder med særlig fokus på 
æstetiske teksters strategiske brug af flere stillejer i samme tekst. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

   Gruppe, klasse, IT, skrive 
 

 
 



 
Titel 7 
 

Nyheder i avisen 

Indhold Kernetekster 
”Nyhedsgenre” fra ”Ryd forsiden” 
”Nyhedskriterier” fra ”Nyhedsformidling”, Charlotte Ryther. 
”Væsentlighedsprincippet” fra ”Ryd Forsiden”, Henning Olesen m.fl. 
”En artikels opbygning”, Vicki F. Gitsen 
”Fakta- og fiktionskoder”, fra ”Begreb om Dansk” Birgitte Raben m.fl. 
”Hvordan vinkler jeg?” Egen produktion. 
 
Supp. materiale 
”Tør ikke gå i Slangeskoven”, BT. 3. nov. 2005 
”Overfaldet af terrorist”, BT 20. november 2013 
”Politikervrede over efter overfald på digter”, Kristelig Dagblad, 20. nov 2013 
”Metro”, den 7. feb. 2016 (medieværk) 

Omfang 15 lektioner 

Særlig 
Fokuspunkter 

Mål: 
– aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne 
vurdere disse som led i en kommunikationssituation 
– navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale 
i trykt eller elektronisk form. 
 
Progression:  
Layout og tekniske betegnelser. Nyhedsgenre. Nyhedskriterier og vinkler. Disposition 
- nyhedstrekanten over for fiktionslitteraturens disposition. Fakta- og fiktionskoder. 
  
Kompetencer 

- At kunne bruge tekniske begreber i en beskrivelse af en avisartikel. 
- At kunne analysere en avisartikel i forhold til genre 
- At kunne analysere en avisartikel i forhold til dens vinkel ved at fokusere på 

nyhedskriterier. 
- At kunne bruge fakta- og fiktionskoder i forhold til at analysere nyheder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, tavle. 

 



 

Forløb 7 

 

 
Romantik 

Indhold Kerne tekst 
Litteraturhåndbogen, Jens Anker Jørgens m.fl, Artikel om Romantik og kapitel om 
nyplatonismen, universalieromantik, nationalromantik, biedermeier og romantismen. 
 
”Romantikken”, (?) side 106- 111 (”Splittelse og fald”) 
”1800tallet på vrangen”, DR.DK afsnit 3 + uddrag af afsnit 1 om prostitution 
 
Supp. tekster 
Nyplatonisme: 
”Indvielsen”, Schack Staffelt 
”Vandringsmanden over tåge-havet”, Casper Fredricks 
”I en Lys-fattig December”, John Keats 
”Slangestumper”, Victor Hugo 
”Hyrdinden og Skorstensfejeren”, H..C. Andersen 
 
Universelromantik: 
”Klokken”, H.C. Andersen. 
 
Romantisme/gotisk romantik 
Af ”Af en galmands dagbog”, Nikolaj Gogol.  
”Sildig opvaagen”, St. St. Blicher – (1. værk) 
”The Matrix” – Film. USA 
 

Omfang 
 

25 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 

skriftligt 
- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og 

stilistikkens grundbegreber 
- 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 
- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler 

på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
Kernebegreber: 
Nyplatonisme, universelromantik, nationalromantik, biedermeier og romantisme, 
dualisme, fremmedhed, splittelse, harmoni, anelser  
 



Kursisten skal kunne: 
- Forstå perioden og dens filosofiske tanker 
- Kunne lave analyse  
- Kunne adskille tekster tematisk og nuancere romantikbegrebet. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

    
Gruppe, klasse, IT, skrive 
 

 



 
Titel 9 
 

Det moderne gennembrud  

Indhold Supplerende tekster: 
”Uddrag af professor Herholds dagbog” 
”Ane-Mette”, Henrik Pontoppidan. 
”Foran Altret”, Herman Bang 
”Et dukkehjem”, Henrik Ibsen (Værk – norsk) 
Forskellige realistiske billeder fra perioden. 
”Et dukkehjem”, kortfilm af Tobias Grundorff Boesen. Zenotropia Stormtroopers 
2015. 
”The Parkour chase – Casino Royal”, James Bond film. 
https://www.youtube.com/watch?v=iZxNbAwY_rk 
Uddrag af “Pyrrhussegre”, Stella Kleve. (Svensk) 
 
Kernetekster 
Forskellige kursistvalgte internetsider om begrebet ”Realisme”, ”Naturalisme”, 
”Positivisme”, ”Georg Brandes”, ”Impressionisme” og ”Frederick Nietzsche” 
”Om fortæller teknik” fra ”Noveller fra Europa”, Peter Brask og Mogens 
Gradenwitz, Dansklærerforeningen. 
 
 

Omfang 
 

Ca 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  
– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 
 
Progression: 
Fokus på følgende tematik: Biedermeiertraditionens forestilling om en idealistisk 
verden ødelægger mennesket, fordi det ikke ser de reale forhold det lever under.  
Professor Herholds dagbog over et sygedomsforløb bliver et eksempel på en 
biedermeierkultur som kommer til at skade en kvinde og hendes selvopfattelse. 
Herefter uddybes denne problematik ved at se på Pontoppidans kritik og Bangs 
kritik. Herefter ses der på Georg Brandes og opgøret med romantik. Naturalismen 
og Guds død. Realisme, naturalisme og impressionisme. 
Kursisterne har i dette forløb arbejdet selvstændigt med en række tekster i 
forbindelse med en projekttilrettelæggelse, hvor projektets produkt var en synopsis, 
der bevægede sig på Blooms taksonomiske niveauer. 
 
Kompetencer: 



- At kunne redegøre for begreber gennem søgning – primært på nettet. 
- At kunne fremlægge viden. 
- At kunne analysere komplicerede realistiske og moderne tekster, men henblik på 
sammenspillet mellem formen og indholdet. 
- At kunne forstå relevante litteraturhistoriske dele af begrebet ”realisme”, her med 
særlig fokus på Ironi, sprogets status, kunstens rolle og forholdet mellem modtagers 
sociale position og fortæller jegets position. 
- At kunne se kulturelle forhold, kulturelle diskussioner og kunstneriske træk og 
tendenser repræsenterede i litterære teksters form og indhold. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projekttilrettelæggelse: Gruppe arbejde. Gruppefremlæggelser, responsgrupper, 
individuelle oplæg, kritisk respons. Lærerstyret klasseundervisning. Søgning på 
internettet. 

 



 
Forløb 10 Podcast 
Indhold ”Knus, Kværn, Kvæstet”, Ole Bornedal – Radiomontage. dr.dk. 

Uddrag af: ”Donna Anna og dæmonerne”, - radiomontage fra DR. 
”Homoseksualitet – medfødt eller fri kærlighed” 
http://www.dr.dk/radio/p1/taendt/taendt-3 
”Sådan ser fem religioner på homoseksualitet” fra Kristeligt Dagblad 
19. august 2008. 

Omfang Ca. 4 moduler. 
Særlige fokuspunkter Arbejdet med podcast indgik i et projektforløb i samarbejdet med KS 

og engelsk. Projektet var bygget op omkring temaet ”Helsingør og 
Edinburgh – hvad kan vi lære af hinanden?”. De tre klasser på samme 
årgang var herefter på studietur til Edinburgh, og de havde dannet 
grupper på tværs af klasserne og arbejdede med hver deres selvvalgte 
område. Projektet endte med, at kursisterne afleverede en podcast, 
hvori de præsenterede deres komparative analyse af historiske, 
samfundsmæssige og religiøse forskelle på de to byer og lande.  

Deres podcast er efterfølgende blevet evalueret af lærerne for det 
faglige indhold, og af Helsingør Senior Radio for dets kommunikative 
funktion. De bedste podcast bliver bragt i Helsingør radio. 

Den danskfaglige fokus med arbejdet har været, at give kursisterne en 
struktur i podcasten. Strukturen er hentet fra det skriftlige arbejde med 
den introducerende artikel. 

Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde i grupper 

 



 

Titel 11 
 

Modernisme 

Indhold Supplerende tekster: 
 
Ekspressionisme 
"Stridsmænd for det vi elsker", Broby Johansen  
”Ulykken”, Tom Kristensen 
 
Modernismens 1.fase – 1950’erne med fokus på kristen eksistentialisme og 
Kierkegaards stadier 
”Paradisæbler”, Martin A. Hansen. 
 
Modernismens 2. fase 1960’erne og 70’erne med fokus på ateistisk 
eksistentialisme: 
”Hullet”, Peter Seeberg. 
”Dødsfuga”, Paul Selan. 
”Disjecta Membra”, Ivan Malinovski 
”Taxi Driver”, Film. Martin Scorseses. USA  
 
Modernismens 3. fase 1980’erne og postmodernismen som eksistentialisme og 
minimalismen som form: 
”Livets hastighed”, Michael Strunge. 
Youtube klip fra David Bowies sang ”Speed of life” og hans tid som Ziggy Stardust. 
Endvidere klip fra Six Pistols ”Anarki”. 
”En stol for lidt”, Helle Helle. 
”Mælk”, Simon Fruelund. 
”Kuppet”, Kortfilm 
”Min onkel Hector sagde”, Pia Juul. 
”Tirsdag nat”, Helle Helle. 
 
(2. Selvstændigt værk)   
 
Kernetekster: 
Litteraturhåndbogen. Jens Anker Jørgensen m.fl. 2003, side 289 – 292 (om 
modernisme og ekspressionisme)  
”Filosofisk Laboratorium” (om Kierkegaards stadier: 
http://www.filosofisklaboratorium.dk/index.php/filosofisk-artikler/soren-
kierkegaard-de-tre-stadier) 
”Modernisme”, Anna Frederiksen 
http://annefrederiksen.dk/Dansk/Periode/Modernisme/Modernisme.htm 
Diverse hjemmesider til begrebsforståelse. Heriblandt:  
www.dansknet.dk, www.emu.dk, www.wikipedia.dk, www.denstoredanske.dk  



 
Omfang Ca 24 lektioner. Forløbet har inddraget mine to pædagogikum kandidater som hver 

i sær har præsenteret kursisterne for deres tekster og deres pædagogiske arbejde 
med dem. 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål:  
– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 
 
Progression: 
1.verdenskrig og Titanic myten, ekspressionisme, eksistentialisme, modernismens, 
postmodernismen, netværksmennesket. Det ensomme massemenneske. 
Fremmedgørelse. Identitetsproblematikker i forhold til familie og manglende 
menneskelige relationer i parforholdet set i et sen-moderne perspektiv.  
 
Kompetencer: 
- At kunne redegøre for begreber gennem søgning – primært på nettet. 
- At kunne fremlægge viden. 
- At kunne analysere komplicerede modernistiske tekster. 
- At kunne forstå relevante litteraturhistoriske dele af begrebet "modernisme" og 
”postmodernisme”, her med særlig fokus på Ironi, sprogets status, jegets status, 
kulturens status, kunstens rolle, historiens død og accepten af meningstabet og den 
nye mangfoldighed 
- At kunne se kulturelle forhold, kulturelle diskussioner og kunstneriske træk og 
tendenser repræsenterede i litterære teksters form og indhold. 
- At kunne diskutere den postmoderne tilstand i forhold til eget liv 
- At kunne sætte diskussionen i forlængelse af tværfaglige problemstillinger fra 
religions undervisningen, historie undervisningen og samfundsfagsundervisningen.

 



 

Titel 12 
 

Oplysningstid 

Indhold Supp. Tekster 
Uddrag af ”Niels Klims underjordiske rejse”, Ludvig Holberg. 
”Epistel 91”, Ludvig Holberg 
”Klarlund svarer: Er det farligt at drikke for meget kaffe?” Bente Klarlund Pedersen, 
Politiken 1. nov. 2015 
”Maskerade”, Det kgl. Teater 2017/2018. 
 
Kernetekster:  
”Oplysningstiden” fra Litteraturhåndbogen, Jens Anker Jørgensen m.fl. s. 116-121  
 

Omfang 
 

8 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: 
- Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker 
gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger 
- Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 
 
Kompetencer 

- Kunne lave retoriske analyse med fokus på argumentation 
- Kunne lave analyse af fakta tekst. 
- Kunne sammenligne tekster med samme tema fra forskellige perioder med 

fokus på forskelligheder. 
 

Progression 
Deisme og oplysningstiden. Kompositionsanalyse. Sammenligning af argumentation 
og retoriske virkemidler i to tematiske ens tekster fra oplysningstid og moderne tid. 
Retoriske analyse. Argumentation. Analysemodel for analyse af fakta tekster.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppe 

 



 
Titel 13 Talehandlingsteori 

Indhold Supplerende tekster 
”Hanne Birgitta”, Pia Juul. 
”Jokeren”, Kjell Askildsen 
”Rasmus og Maria skændes – Paradise Hotel 5”, 
https://www.youtube.com/watch?v=2DOpc3by3fc 
”Gleager i kæmpeskænderi – Paradise Hotel 5”, 
https://www.youtube.com/watch?v=rQuPMqLLCb4 
”Blinkende Lygter – så holder du kraftedeme kæft, Kælling!”, 
https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM&t=4s 
”Blinkende lygter – Arne og Alfred skyder køer”, 
https://www.youtube.com/watch?v=0fgFlW2MeRY 
”Politistationen – Familiekonflikt”, https://www.youtube.com/watch?v=e3_ZfKS8Z9g 
 
Kernetekster. 
Side 16-19 i "Almen sprogforståelse", Line Andersen. 
Sid 36-57 i ”Sproghandlinger”, Jannik Hastrup 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Mål: 
- Aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere 
disse som led i en kommunikationssituation 
- Dokumentere indblik i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende 
grammatikkens grundlæggende terminologi. 
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt 
- Beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed 
 
Kompetencer: 
- At kunne skelne mellem forskellige sproghandlinger. 
- At kunne forstå og bruge talehandlinger som en del af en samtale. 
- At redegøre og kunne bruge følgende begreber analytisk: repræsentative, performativ og 
ekspressive talehandlinger”, ”Høflighedsprincippet”, ”Samarbejdsprincippet”, ”vellykkede 
– og mislykkede talehandlinger”, ”indirekte sproghandlinger” og ”face-work” 
- At kunne diskutere moderne udtryk i forhold til deres kommunikationssituation. 
- At kunne se, hvordan dialogen kan vise, hvordan mennesker bliver ensomme, når deres 
tale konsekvent ikke bliver forstået og derfor kan siges at være mislykkedes.  
 
Progression 
Talehandlinger, undertekster, kontekst, indirekte sproghandlinger, samarbejsprincippet, 
høflighedsprincippet og facework 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppe, selvstændigt,, fremlæggelser, klasse. 

 



 

Titel 14 
 

Medier og diskursanalyse 

Indhold Supp. Tekster 
”Socialdemokratisk valgvideo 2015”, 
https://www.youtube.com/watch?v=BAGIOgb7CHk 
”Dansk Folkepartis valgvideo”, 2007. 
https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es 
”She Bop”; Cindy Lauper, https://www.youtube.com/watch?v=KFq4E9XTueY 
“Karma Chameleon”, Culture Club - Boy George, 
https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw 
“Der er så meget kvinder ikke forstår” reklame fra Oddset, 
https://www.youtube.com/watch?v=e7v_6wlPjeE&t=114s 
“Polle fra Snave”, Reklame fra Sonofon, 
https://www.youtube.com/watch?v=aR9g9dlCbwE 
”Min første Latina”, artikel i Se og Hør.  
”Find den perfekte familieferie”, Reklame fra Sun Tours 
”Prinsesserne fra blokken – 1. afsnit”, DR Dokumentar DR3.  
Kursistvalgte klip fra Youtube til analyse af kønsdiskurs 
”USA’s taktik under pres”, Berlingske Tidende 27. marts 2003 
”Blodig dag i Bagdad”, Politiken 27. marts 2003 
”Eksplosion”, Henrik Cavling. Dagsavisen 20.05.1882 
 
Kernetekster 
”Ideologier og diskurs”, Kjeld Mazanti Sørensen, side 111 - 147 
”Avisreportagen - fra Cavling til Sabroe”, Lisbet Borker m.fl (red.), side 8-11 
”Begreb om Dansk”, Birgitte Darger m.fl., side 18.    
”Diskursteori og diskursanalyse”, Ildeko Veres cand.scient.soc. KU  
”Hvordan vinkler jeg?” egen produktion 
”Filmleksikon”, http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog 
”Hate Speech og injurious speech” fra “Blik for køn”, Ditte Campion, side 44 – 47, 55- 
60, 69 – 72. 

Omfang 15 lektioner 

Særlig 
fokuspunkter 

Mål: 
– aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne 
vurdere disse som led i en kommunikationssituation 
– navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale 
i trykt eller elektronisk form. 
- Være kritisk over for holdninger i medier ud fra et diskursivt synspunky 
Progression:  
Diskurs, diskurs teori og diskursanalyse, modsætninger, nodalpunkter, 
ækvivalenskæder. Hate speech. Nyhedskriterier og vinkler. Komposition, herunder 



beretter modellen aktantmodellen. Fakta- og fiktionskoder. Reportagegenren. Fra 
realismens og impressionismens helhedssyn til socialkonstruktivismens 
virkelighedsskepticisme. Subjektivitet og objektivitet. 
 
Kompetencer 

- At kunne identificere en diskurs som et sprogligt magtforum, hvor nogen via 
sproget har magt over andres forståelse af virkeligheden. 

- At kune se diskurser bygget op som sproglige ruim, der er båret af 
modsætningsforhold mellem dem der er normale og dem der er nomale, både i 
det de bliver italesat, omen også i det at de ikke bliver nævnt eksplicit. 

- At kunne analysere en avisartikel i forhold til diskurs 
- At kunne analysere en avisartikel i forhold til dens vinkel ved at fokusere på 

nyhedskriterier. 
- At kunne bruge fakta- og fiktionskoder i forhold til at dokumentar film i et 

diskursivt lys 
- At kunne vurdere et medieprodukt i forhold til hvilken holdning produktet har 

i forhold til en diskurs 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, tavle. 

 



 

Forløb 15 

 

 
Digte og dightlæsning 
 

Indhold Supp tekster: 
”Under vejr med mig selv”, Klaus Rifbjerg (3. værk) 
”Det er så yndigt at følges ad”, N.F.S. Grundtvig. 
”Myggene”, Joh. V. Jensen. 
”Vinger”., Karen Blixen 
”Bødlen”, Marin Andersen Nexø

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kursisten skal kunne: 
- Lave en simpel ordklasse analyse i forhold til et digts 

brug af en bestemt ordklasse. 
- Forklare digtet valg af dominerende ordklasse. 
- Bruge valget af stilleje både som strategi i egne tekster og 

som analytisk værktøj til at forklare andre tekster. 
Herunder med særlig fokus på æstetiske teksters 
strategiske brug af flere stillejer i samme tekst 

- Lave en fuld analyse af et digt 
- Kunne bruge semantiske skemaer i analysen 

 
Væsentligste arbejdsformer     

Gruppe, klasse, IT, skrive 
 

 


