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Titel 1 
 

 
Introduktionsforløb til dansk C 

    
Grundlag: 
Genre: Begreb om dansk, s. 15, 16: Et spørgsmål om genre. Hvad forventer vi? Opgaver s. 16. 
Fiktionskoder og faktakoder: Begreb om dansk, s. 18 – 20: Faktatekster og faktakoder, fiktion 
og fikionskoder  

Kort oversigt over danskfagets indhold   Notatteknik   

 

 
1. Marianne Larsen: Digt. 1982 
2. Vores børn. Magasin 2015 
3. Arbejde med ”Anmeldelse af Eventyr fortalte for Børn 1835. Dannora. For Critics…1836 
4. Tre tekster om Danmarks besættelse i 1940:Besættelsen 9. april 1940 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon..Otto Gelsted: De mørke fugle fløj. 1945 
Fredens privilegium. 8. april 1940 Nordjyske Stiftstidende 

5. PC’en er din ven Digital Berling. Berlingske Business.  2. marts 2007, opdateret 5. maj 
2012 

Ordenes betydning denotation og konnotation: Begreb om dansk, s. 70 – 71 

Kontekst: verbal kontekst, situationskontekst, kulturel kontekst. Begreb om dansk, s. 28 – 29 

 

Første portfolioopgave: 
Tekster fra Ekstra Bladet, tirsdag 22. august 2017: 
Tekst 1: U-vending: - Lederskabet skal overgå til spillerne…. Sportsartikel 
Tekst 2: DR er en syg institution. Læserbrev i ”nationen” (debatside i Ekstra Bladet) 
Tekst 1: Læs teksten og skriv kort hvad der står i den (redegørelse) 
Find de ord der bruges til at omtale Anja Andersen og notér dem. Hvor er der anvendt denotation 
og konnotation? 
Hvilke udtryk om Anja Andersens håndboldspil er bemærkelsesværdige og hvilke konnotatioer  
har de?  
Er der udtrykt en holdning til Anja Andersen i teksten? 
Hvor er der en trykfejl? 
Tekst 2: Læs teksten og skriv kort – og neutralt - hvad der står i den. (redegørelse) 
Hvor er der positive henholdsvis negative ord og hvilke konnotationer har de ord? 
Hvad er betydningen af ordet ”kreativ” i denne tekst? (sidste linje, 1. spalte) 
Hvordan betegner man udtrykket ”et los i røven” (6. sidste linje, 2. spalte)  
Hvilken holdning udtrykker den person, der har skrevet læserbrevet? 
Hvor er der en fejl i teksten?                                                           
 

Omfang Ca. 15 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
 At give redskaber til at kunne arbejde hjemme og i timerne med notatteknik  
 At give begreber til at skelne mellem fiktive og ikke-fiktive tekster 
 At gøre opmærksom på sproget og virkningen heraf i fiktive og ikke-fiktive tekster (herunder 

denotation og konnotation) 
 At give begreber til at afkode og vurdere hensigten i den enkelte fiktive og ikke-fiktive tekst 

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Delvis anvendelse af CL-strukturer i team-arbejde. Læreroplæg, klassesamtale. Notatskrivning. Små skriftlige 
øvelser. 

 



 
Titel 2 

 
Litterære perspektiver 
 

 
Indhold 

 
Grundlag: 
Komposition: Fortællingens struktur, Begreb om dansk s. 33-34 
Fortæller: Fortællerinstans, Begreb om dansk, s. 35-36 
De tre fortællertyper, Begreb om dansk s. 36-37: 
Tid og miljø, Håndbog til dansk s. 42-43  
Personkarakteristik Håndbog til dansk s. 44-45  
Forholdet mellem personer Håndbog til dansk s. 45  
Motiv Begreb om dansk s. 47-48  
Definition af lyrik. Håndbog til dansk 
Analyseredskaber til tid, miljø, personkarakteristik og forhold mellem personer i fiktive tekster 
Håndbog til dansk 
Billedsprog Begreb til dansk s. 71 - 81 
 
Episke tekster til at øve litterære begrebers anvendelse: 

1. Helle Helle: En stol for lidt. 1999 
2. Martin Andersen Nexø: Lønningsdag. 1900 
3. C. S. Lewis: Løven, heksen og… 1950 (uddrag) 
4. Anders Bodelsen: Harlekins millioner. 1973 
5. Hans Scherfig: Det forsømte forår. 1940 (uddrag af roman) 
6. Sven Holm: Bilerne. 1968 
7. Pia Juul: En flinker fyr. 2005 

Lyrik til at øve litterære begrebers anvendelse: 
8. Dan Turéll: Min skoletid. 1981   
9. Emil Aarestrup. 1938 
10. Emil Aarestrup: Skovensomhed. 1838 
11. Sean Peter Ryan Bjerremand: Ordet ”at elske”. 2003 
12. Klaus Høeck: ”fyrtøjet”.  1992 
13. Emil Bønnelycke: New York. 1919 
14. Tristan Tzara: For at lave et digt. 1923 
15. Tom Kristensen: Henrettelsen. 1922 

 
 
 

 

  
 

 
Omfang 

 
Ca. 21 lektioner 
 

 
Særlige fokuspunkter 

 
 At kursisterne kan skelne mellem og arbejde relevant med de tre taksonomiske 

niveauer:  resumé, analyse, perspektivering  
 At kursisterne kender og kan anvende de danskfaglige begreber komposition, 

fortæller, motiv, miljø & personkarakteristik 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Læreroplæg, gruppearbejde, klassesamtale. Notater. Skriftlige opgaver 
 



 

 
 

 
Titel 3  
 

 
Sproglige perspektiver. Kommunikation & hensigt. Argumentation. 

 
Indhold 

 
Grundlag: 
Kommunikationssituation. Kommunikation og hensigt. Begreb om dansk, s. 95 – 96. 
Kommunikative funktioner. Det sproglige i dansk 
Redegørelse. Tal & skriv  
 
 
Argumentation: påstand, belæg, underbelæg (hjemmel) Begreb om dansk, s. 100 – 102 
Gendrivelse, rygdækning og styrkemarkører Begreb om dansk, s. 102 - 104 
Autoritetsargumenter, ordvalgsargumenter. 
Variationer af ordvalgsargumenter: 
Generaliseringer, modsætninger, sammenligninger, gentagelser af bestemte ord 
Begreb om dansk, s. 104 – 106 (ikke opgaverne) 
 
Diverse argumenterende tekster bl. a. læserbreve 
 
Anden portfolioopgave:  
Skriv en redegørelse af teksten: ”Krimier uden blod og gru? Det er jo skørt”, skrevet af Marcus 
Rubin og bragt i Politiken, mandag d. 26. februar 2018. Redegørelsen skal indeholde de 
hovedsynspunkter der fremlægges i teksten. Hvilke argumenttyper bruger Marcus Rubin? Giv 
nogle eksempler.  
Opgaven skal uploades i word og lægges i afleveringsmappen ”Redegørelse og 
argumentation” i ”Aflevering” i Fronter senest søndag d. 4. marts kl. 23.59  
 
. 
 

 
Omfang 
 

 
 Ca. 18 lektioner 

 
Særlige 
fokuspunkter 

 
Læsning af faglige tekster 
Afgøre kommunikationssituationen og fremstille hovedpunkterne i en ikke-fiktiv tekst 
Fokus på kommunikation, redegørelse, argumentation. 

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Læreroplæg, klassesamtale. Pararbejde. Notatskrivning. 
 
 



 
 

 
Titel 4 
 

 
Sproglige perspektiver: Appelformer. Retorik 

 
Indhold 

 
Appelformer logos, etos og patos Begreb om dansk, s. 98 – 99. 
Det retoriske pentagram Begreb om dansk s. 96 - 98, 
Talens komposition, Begreb om dansk s. 99 - 100  
Retoriske virkemidler. http://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html 
Retorisk analyse af taler. Gitte Mellin, på baggrund af Begreb om dansk 
 
Eksempler på de tre talegenrer: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc   retoriske virkemidler 
Jan Gintberg: Tale til nationen 2. maj 1997 
Barrack Obamas indsættelsestale 2008 (uddrag) 
 

 
Omfang 
 

 
 Ca. 10 lektioner 

 
Særlige fokuspunkter 

 
Fremstille kommunikationssituationen og hovedpunkterne i en tekst 
Kende det retoriske pentagram og kunne anvende det på en tekst 
Kunne analysere især taler med fokus på genre, retoriske virkemidler og hensigt 
 
 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Læreroplæg, klassesamtale.  Par-arbejde. Notatskrivning.  
 
 



 

 
Titel 5 

 
Mediemæssige perspektiver. Nyhedsjournalistik og fortællende journalistik 
 

 

Indhold 

 

 
Grundlag: 

1. Nyhedskriterier.   
2. Nyhedstrekanten.  

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/....model 
3. Nyhedstrekanten.  http://danskogdesign.weebly.com/uploads/2/3/8/2/.....          

eksempel  
4. Layoutet, den grafiske udfordring. Ryd forsiden, s. 95 
5. Sproglige virkemidler. Ryd forsiden, s. 101-110 
6. Analysemodel til nyhedsjournalistik og fortællende journalistik. Håndbog til dansk 

Øvelser i diverse avisartikler fra et udvalg af dagblade 
   

 

Tredje portfolioopgave: 
  
Brugere i chok: Facebook logger alle sms’er og telefonopkald 
fra dr.dk, 27. marts 2018 kl. 17.12 
 
Skriv en kort redegørelse af indholdet  
Forklar derefter hvilke nyhedskriterier, der er i brug for at lægge teksten op. 
Undersøg, hvilke af begreberne fra layout i avisudgaver, der kan anvendes på 
internetteksten.  
Hvem er målgruppen og hvad er hensigten med at bringe denne nyhed på internet-udgaven? 
Længde: 1 A-4 side 
 
 
 

 
Omfang 
 

   
 Ca. 12  lektioner 

 
Særlige 
fokuspunkter 
 

 

 Kende de fem nyhedskriterier  
 Kende forskellige nyhedsgenrer 
 Kunne anvende begreberne om layoutet 
 Kunne genkende og analysere de sproglige virkemidler 
 Kunne vurdere kommunikationen 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Læreroplæg, klassesamtale, par-arbejde. Video. Skriftlig opgave  
 



 
Titel 6 

 
Mediemæssige perspektiver. Dokumentartekster og visuelle udtryksformer 
 

 

Indhold 

 

 
(Det multimodale) 
 

1. Faktakoder og fiktionskoder (Begreb om dansk  
2. Whistleblower: Det har Grevil, Manning og de andre gjort DR. 31. jul. 2013 kl. 11.55 

opdateret 31. jul. 2013 kl. 12.13  (uddrag) 
3. Edward Snowden: i Den Store Danske, Gyldendal 
4. National Security Agency i Den Store Danske, Gyldendal.  
5. Dokumentaren går i dybden: Begreb om dansk ibog 
6. Glenn Greenwald: Overvåget. Informations forlag 2014 (Uddrag) 
7. Snowdens store flugt: https://www.youtube.com/watch?v=arleSDWDf00 
8. Medieanalyse af dokumentarfilm. Håndbog til dansk 
9. NSA indsamler telefondata fra millioner i USA trods forbud   Berlingske ons. 3. maj 2017 kl. 

02:56  
10. Edward Snowden: Vi var alle forrædere fra begyndelsen Berlingske fredag d. 5.maj 2017   

kl. 16:51  

Fjerde portfolioopgave:  
Dokumentarfilmen ”Snowdens store flugt” (Snowdens’ Great Escape”) fra 2015 har vist hvad 
whistlebloweren Edward Snowden afslørede og hvilke konsekvenser det havde for ham og 
for viden om overvågning. 
I marts 2018 har whistleblower Christopher Wylie afsløret, at Cambridge Analytica 
misbrugte Facebook-data i forskellige analyser. 
 
1. Giv et resumé af teksten ”Facebook løfter sløret: Har du fået misbrugt dine oplysninger?”. 
    Af Maja Lærke Maach 09. apr. 2018 kl.21.45  
 
2. Forestil dig, at du er journalist og skal interviewe Mark Zuckerberg om sagen og dens     
    konsekvenser. 
    Skriv fem spørgsmål (på dansk), som du kunne tænke dig at stille Mark Zuckerber 
 

 

 

 

 

g 
Omfang 
 

   
 Ca. 18  lektioner 

 
Særlige 
fokuspunkter 
 

 
”Kursisterne skal kunne demonstrere kendskab til (….) centrale danske litterære værker (…) 
og (deres) samspil med internationale strømninger” og i (2.2):”Teksterne behandles med 
vægt på deres betydning og funktion i samtiden og i eftertiden.” ”Kursisterne skal stifte 
bekendtskab med mindst én tekst af Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg” 
 

 have viden om de grundlæggende ideer og deres betydning i perioden  
            og i eftertiden 



 
 
 
Titel 7 
 

 
Litterære perspektiver. Den nyeste litteratur 

 
Indhold 
 

 
Grundlag:  
Det 21. århundrede: eksperimenterende realisme. Litteraturen på langs og på tværs: 
Tendenser i den nyeste litteratur 
Litteraturen og de nye medier 
Eksperimenterende realisme i prosaen 
Provins-realisme. Helle Helle og Udkantsdanmark. 
Minimalistisk inspireret realisme 
Litteraturhistorie: Det 21. århundrede: Eksperimenterende litteratur: Litteraturens på langs og på 
tværs, uddrag fra s. 191–199   
 
Minimalisme 
 

1. Helle Helle: Roligt ungt par. 1996 

Minimalisme og psykologisk realisme: 
2. Naja Marie Aidt: Slik 2006   ½ del af andet værk 

Selvbiografisk prosa. Dobbeltkontrakten. Performativ biografisme:  
3. Christina Hesselholdt: Månestrålesofaen. (kopi) Af Hovedstolen 1998.  
4. Erling Jepsen: af: Kunsten at græde i kor. 2002.   

Litteratur fra de seneste fem år:  
5. Jesper Wung-Sung: Den sidste henrettelse. 2013Uddrag. (kopi) 
6. Svendborg historie. Ildebrandsdrengen 
7. http://www.svendborghistorie.dk/historier/personalhistorier/284-ildebrandsdrengenOm 

romanens udgivelse: https://www.tv2fyn.dk/artikel/ny-bog-om-den-sidste-henrettelse 
8. OM Ursula Andkjær Olsen:KrisehæfternePandora Blue Box, spejl, Atlantis‐syndromet  2017 
9. Pink: What about Us 2017 + video PINK: What about Us 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ClU3fctbGls 

Femte portfolioopgave: 
Giv en analyse af teksten Det er ikke min mand af Naja Marie Aidt, hvor du fokuserer på 
miljøet og på personbeskrivelse og personkarakteristik af de to personer i teksten. 
Perspektivér til den læste tekst af Naja Marie Aidt 

 
Omfang 

 
Ca. 18 lektioner 

 
Særlige 
fokuspunkter 
 

”Kursisterne skal kunne demonstrere kendskab til (….) centrale danske litterære værker 
(…) og (deres) samspil med internationale strømninger” og i (2.2):”Teksterne behandles 
med vægt på deres betydning og funktion i samtiden og i eftertiden 

 have viden om de grundlæggende ideer og deres betydning i perioden  
            og i eftertiden 

 kunne perspektivere teksterne i forhold til deres betydning og funktion i 
teksternes samtid og i eftertiden 

 kende til et ”genremæssigt udvalg af tekster fra nyeste tid, herunder de 
seneste fem år 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 
 

 
Læreroplæg, klassesamtale, par-arbejde. Video. Skriftlig opgave  
 

 

 kunne perspektivere teksterne i forhold til deres betydning og funktion i teksternes 
samtid og i eftertiden 

 
 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Læreroplæg, klassesamtale, par-arbejde. Video. Skriftlig opgave  
 


