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Undervisningsbeskrivelse 
 
 

Termin: Maj/juni 2022 

Institution: Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier (Svendborg Handelsgymnasium) 

Uddannelse: HHX 

Fag og niveau: Dansk A 

Lærere: Pernille Ullerup Kjærhus (PUK) + Nina Haugaard Lund (NIHL) 

Hold: HH119A à HH220A à HH321A 

 
 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1: Grundforløbet (PUK)                                                         Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 2: Introduktion til de skønlitterære genrer (PUK)                  Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 3: Danskhed (PUK) 

Forløb 4: Den ældre litteraturhistorie (PUK + NIHL) 

Forløb 5: For godt til at være sandt – den upålidelige fortæller (NIHL) 

Forløb 6: Danmark i krig (SO5) (NIHL)                                           Opgives IKKE til eksamen 

Forløb 7: Selviscenesættelse (NIHL) 

Forløb 8: Den nyere litteraturhistorie (NIHL) 

Forløb 9: Merkantil kommunikation (NIHL) 

Forløb 10: Tendenser i samtiden (NIHL) 
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Forløb 1: 
 

Grundforløbet                                                         Opgives IKKE til eksamen 

Indhold: 
 
 

 

Primærtekster: 
 

- Bertelsen, Anders W. & Niels Arden Oplev (2019): Ser du månen, Daniel? 
(spillefilm – værk 1) 

- Brix, Lise (2010): Energidrikke – forbudt for børn? (artikel – uddrag) 
- Jensen, Anders Thomas (1997): Valgaften (kortfilm) 
- Sung, Jesper Wung (2011): Catwalk (novelle) 

 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Argumentationens dele (PowerPoint) 
- Carlsen, Per Juul (2018): Skeptisk anmelder var nervøs for ny Bille August-

film. Men ’Lykke-Per’ ender med at imponere (anmeldelse) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
    - ”4.2 Sproglige billeder": https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188   
    - ”4.10 Argumentation": https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205 
    - "5.6 Reklamer" ("Laswells kommunikationsmodel"): 
      https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227#c795 
    - ”10. Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournali 
      stik”: https://hbdansk.systime.dk/?id=217 
    - ”12. Medieanalyse af spillefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

- Ind i dansk: 
    - ”Anmeldelse”: https://indidansk.dk/anmeldelse-skrive 

- Jeg er sprog: 
    - ”KAPITEL 7: Som vi taler – standardsprog og variation”:  

                   https://jegersprog.systime.dk/index.php?id=172 
- Landmand søger kærlighed – volapyk eller sønderjysk?: 

https://tv.tv2.dk/video/WmhHbVA0aXhidE1CX1JSVEY1QmhZM 
3kxX09GUkhkSU8 

 
 
Afleveringer: 

- Opgave 1: Makkerportræt (3 timer) 
- Opgave 2: Stemningsmontage om Svendborg (2 timer) 
- Opgave 3: Anmeldelse af Ser du Månen, Daniel? (3 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
- 11 moduler á 95 min. = ca. 17 ½ timer = ca. 8 % 

 
Fordybelsestid: 
8 timer 
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Særlige  
Fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-
vende grammatisk terminologi 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 

herunder samspil med internationale strømninger 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Forløb 2: 
 

Introduktion til skønlitterære genrer                       Opgives IKKE til eksamen 

Indhold: Primærtekster: 
 

- Aidt, Naja Marie (1995): Betragtning (novelle) 
- Christensen, Martha (1996): Glansbilleder (novelle) 
- Ibsen, Henrik (1879): Et Dukkehjem (drama – værk 2) 
- Nexø, Martin A. (1990): Lønningsdag (novelle) 
- Selvvalgt digt 
- Sonnergaard, Jan (1997): Sex (novelle) 

 

 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Filmatisering af 2. akt af Et Dukkehjem (1974) (drama – uddrag) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
    - ”2. Litterær analyse af digte”: https://hbdansk.systime.dk/?id=195 

- Introduktion til digtanalyse (PowerPoint) 
- Model med forskellen mellem den klassiske og moderne novelle (PDF) 
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SO1: 
 

- Tværfagligt projekt med engelsk og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller 
spansk) om formidling af et indtryk eller en kultur om en dansk virksomhed, 
seværdighed, oplevelse el.lign. baseret på en uges studietur til København. 

 
 
Aflevering: 

- Opgave 4: Personkarakteristik – Glansbilleder (4 timer) 
 

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
14 moduler á 95 min. = ca. 22 timer = ca. 11 % 
 
Fordybelsestid: 
4 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 

herunder samspil med internationale strømninger 
- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 

og med dokumentation 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Projektarbejde (SO1) 
- Klasseundervisning og -diskussion 
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Forløb 3: 
 

Danskhed 

Indhold: Primærtekster: 
 

- Dansk Folkeparti (2007): Valgvideo 2007 (kampagnefilm): 
https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es 

- Dansk Folkeparti (2011): Jeg er Danmark (kampagnefilm): 
https://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM 

- Dronning Margrethe d. 2. (2020): Hendes Majestæt Dronningens tale til be-
folkningen (tale + video): 
https://www.kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-tale-til-be-
folkningen 

- Ejsing, Jens (2014): Hvad er danskhed? (artikel): 
https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/hvad-er-danskhed 

- Høgh, Dorte Warnøe (2008): Grisen (kortfilm): 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/grisen 

- Mordhorst, Mads (2010): Er Danmark et brand? (kronik): 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/er-danmark-et-brand 

- Riis, Anne-Grethe Bjarup (2012): Hvidsten Gruppen (spillefilm)  
- Strange-Hansen, Martin (2003): Der er en yndig mand (kortfilm): 

https://filmcentralen.dk/alle/film/der-er-en-yndig-mand 
- Visit Denmark (2009): Danish mother seeking (reklamefilm): 

https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M 
 

 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Billedsprog i dansk – metafor, personifikation, besjæling og sammenligning: 
https://www.youtube.com/watch?v=xyLztnhQQ1E 

- Filmiske virkemidler (PDF) 
- Hvad er en kortfilm? (Word) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”7. Retorisk analyse af taler”: https://hbdansk.systime.dk/?id=212 
    - ”8. Retorisk analyse af meningsjournalistik”:    
      https://hbdansk.systime.dk/?id=219 
    - ”12. Medieanalyse af spillefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 
    - ”14. Medieanalyse af reklamefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=230 

- Indfødsretsprøven: https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove 
 
 
Elevfremlæggelser og produkter: 
 

- Analyse og fortolkning af én af nedenstående fædrelandssange: 
    - Andersen, H.C. (1850): I Danmark er jeg født: 
      https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i- 
     danmark-er-jeg-foedt 
      + B., Isam (2007): I Danmark er jeg født:    
      https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 
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    - Gnags (1986): Danmark:  
      https://www.youtube.com/watch?v=OOH5XdAQPfo 
    - Key, Marie (2011): Mere Snak – Mindre Musik: 
      https://www.youtube.com/watch?v=RWMEVhQo1Bc 
    - Natasja (2007): Gi' mig Danmark tilbage:  
      https://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI 
    - Shu-bi-dua (1978): Danmark:   
      https://www.youtube.com/watch?v=xvq1__JFtrI 
    - Suspekt feat. Folkeklubben (2015): Danmark: 
      https://www.youtube.com/watch?v=qKbjc3eBwgs 
    - Ulige numre (2015): Frit land: 
      https://www.youtube.com/watch?v=MMsQrtOinKM 
 

 
Afleveringer: 

- Opgave 5: Gruppearbejde om danskhed i sange – fremlæggelse (2 timer) 
- Årsprøve i Dansk A (1.g) (4 timer) 
- Opgave 6: Analyse og fortolkning af Der er en yndig mand (4 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
14 moduler á 95 min. = ca. 22 timer = ca. 11 % 
 
Fordybelsestid: 
6 timer + årsprøven (4 timer) 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
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- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 

 
 
 
 
Forløb 4: 
 

Den ældre litteraturhistorie 

Indhold: Primærtekster: 
 
Middelalderen: 

- Ebbe Skammelsøn (folkevise) 
- Ebbe Skammelsøn (tegneserie) 

 
Oplysningstiden: 

- Arcel, Nikolaj (2012): En kongelig affære (spillefilm) 
- Holberg, Ludvig (1748): Epistel 91/For og imod Te, Kaffe og Tobak (epi-

stel/brev) 
 

Romantikken: 
- Andersen, H.C. (1947): Skyggen (novelle) 
- Blicher, Steen Steensen (1824): Brudstykker af en landsbydegns dagbog (no-

velle – uddrag) 
- Grundtvig, N.F.S. (1820): Danmarks Trøst (digt/sang) 
- Oehlenschläger, Adam (1803): Guldhornene (digt) 
- Oehlenschläger, Adam (1819): Fædrelandssang/Der er et yndigt land (sang – 

uddrag) 
- Platon (385-380 f.v.t.): Hulelignelsen (lignelse) 
- Staffeldt, A.W. Schack von (1804): Indvielsen (digt) 
- Volvo (2014): Volvo XC70 feat. Zlatan (reklamefilm – svensk): 

https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc  
 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 
Middelalderen: 

- Beck, Steen: Vinteren kommer (afsnittet om middelalderen og perspektive-
ring til Game of Thrones) 

- Brug litteraturhistorien (om middelalderen og folkeviser):  
https://bl.systime.dk/?id=135 

- Håndbog til dansk: 
    - ”3. Litterær analyse af eventyr”: https://hbdansk.systime.dk/?id=215 

  
Oplysningstiden: 

- Brug litteraturhistorien (om oplysningstiden): https://bl.systime.dk/?id=133 
- Håndbog til dansk: 



 
 

Side 8 af 21 

    - ”12. Medieanalyse af spillefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 
- Litteraturhistorien – på langs og på tværs: 

    - ”4. 1720-1800: Oplysningstiden”: 
      https://litthist.systime.dk/index.php?id=123  

- Poulsen, Henrik (2007): Grundbogen – Sprog, litteratur og medier (Censu-
ren) 

 
Romantikken: 

- Brug litteraturhistorien (om romantikken): https://bl.systime.dk/?id=352 
- Crane, David & Marta Kauffman (1994-2004): Friends (”The One in Mas-

sapequa”, S8:E18) (serie – uddrag):  
https://www.youtube.com/watch?v=H6f29LzX6xs 

- Franck, Elisa (2015): Litteraturhistorien (”Litteraturhistorie – Romantikken”) 
(podcast): https://open.spotify.com/show/0iWhZt2L8AOs6v8da0ClYX 

- Håndbog til dansk: 
    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:   
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
    - ”14. Medieanalyse af reklamefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=230 

- Litteraturhistorien – på langs og på tværs (afsnit 5.0-5.7): 
https://litthist.systime.dk/?id=124 

- PowerPoint med Biedermeier-malerier: 
    - Hansen, Constantin (1827): Tre unge Piger 
    - Rørbye, Martinus (1829): Kirurgen Christian Fenger med Hustru  
       og Datter 
    - Rørbye, Martinus (1825): Udsigt fra Kunstnerens Vindue 
    - Skovgaard, P.C. (1857): Bøgeskov i Maj 

- PowerPoint om romantismen + malerier fra romantismen og eksempler på 
dobbeltgængermotivet i kunsten og populærkulturen: 
    - Bloch, Carl (1866): Fra et romersk Osteria 
    - Eckersberg, C.W. (1841): En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl 
    - Füssli, Johann Heinrich (1802): Der Nachtmahr 
    - Wiertz, Antoine Joseph (1947): Deux jeunes filles, ou la belle Rosine  
      (da: To unge piger, eller den smukke Rosine) 

 
 
Elevfremlæggelser og produkter: 
 

- Plancher, der beskriver biedermeier som romantisk strømning 
- Elevproducerede dagbøger anno 2020, der gør brug af poetisk realisme 
- Fremlæggelse af én valgfri salme af N.F.S. Grundtvig: 

    - Grundtvig, N.F.S. (1817): Det kimer nu til julefest: 
      https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/det-kimer-nu-til-julefest  
    - Grundtvig, N.F.S. (1846): Huset, som Gud har bygt: 
      https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/701 
    - Grundtvig, N.F.S. (1843): Lyslevende fra himmerig: 
      https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/lyslevende-fra-himmerig 
    - Grundtvig, N.F.S. (1810): Dejlig er den himmel blå: 
      https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/dejlig-er-den-himmel-blaa 
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    - Grundtvig, N.F.S. (1851): Alt, hvad som fuglevinger fik: 
      https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/alt-hvad-som-fuglevinger- 
       fik 
    - Grundtvig, N.F.S. (1837): Syndernes forladelse selvros udelukker: 
      https://m.dendanskesalmebogonline.dk/salme/519/490 
    - Grundtvig, N.F.S. (1856): Lille Guds barn, hvad skader dig?: 
      https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/lille-guds-barn-hvad-ska 
       der-dig 

 
 
Aflevering: 

- Opgave 7: Skyggen (4 timer) 
 

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
17 moduler á 95 min. = ca. 27 timer = ca. 13 % 
 
Fordybelsestid: 
4 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres for-
bindelse til nutiden 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 
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Forløb 5: 
 

For godt til at være sandt – den upålidelige fortæller  

Indhold: Primærtekster: 
- Bays, Carter & Craig Thomas (2005-2014): How I Met Your Mother (kome-

dieserie): 
    - “How I Met Everyone Else” (S3:E5 – uddrag): 
      https://www.youtube.com/watch?v=vVrkINM5-lQ 
    - “How Lily Stole Christmas” (S2:E11 – uddrag): 
      https://www.youtube.com/watch?v=E6WYFbN-o6U 
    - “Tick Tick Tick” (S7:E10 – uddrag): 
      https://www.youtube.com/watch?v=ZeYgIwBRvGQ 

- Blicher, St. St. (1828): Sildig Opvaagnen (novelle – værk 3) 
- Madsen, Svend Åge (1965): Dommeren (novelle) 
- Panduro, Leif (1962): Uro i forstæderne (novelle) 
- Pedersen, Sidsel Falsig (2005): Heavy Metal (novelle) 
- Singer, Bryan (1995): The Usual Suspects (spillefilm) 
- Sonnergaard, Jan (1997): Sex (novelle – fra forløb 2: Introduktion til de skøn-

litterære genrer) 
 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Den blicherske novelle (PDF) 
- Håndbog til dansk:  

    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
    - “3.3. Fortæller”: https://hbdansk.systime.dk/?id=159 
    - ”3.4. Fremstillingsformer”: https://hbdansk.systime.dk/?id=163 
    - ”12. Medieanalyse af spillefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

- Mere om fortælleforhold: pålidelighed (PDF) 
- Sildig Opvaagnen – persongalleri (Word) 
- Sildig Opvaagnen – citater (PowerPoint)  

 
 
Aflevering: 

- Opgave 8: Den upålidelige fortæller (2,3 timer) 
 

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
10 timer á 95 min. = ca. 16 timer = ca. 8 % 
 
Fordybelsestid: 
2,3 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 



 
 

Side 11 af 21 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 

og med dokumentation 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Forløb 6: 
 

Danmark i krig (SO5)                                             Opgives IKKE til eksamen                                      

Indhold: Primærtekster: 
 

- Brænder, Morten (2016): Risikoens fascination: Spænding motiverer kamp-
soldater til at gå i krig (artikel): 
https://videnskab.dk/politologisk-arbog-2016/risikoens-fascination-spaen-
dingsmotivationens-centrale-betydning-kampsoldate 

- Hansen, Martin A. (1947): Soldaten og pigen (novelle) 
- Jünger, Ernst (1920): I Stålstormen (ty: Im Stahlgewittern) (roman – uddrag) 
- Pedersen, Janus Metz (2010): Armadillo (dokumentarfilm – værk 4): 

https://www.dr.dk/drtv/se/armadillo_156753 
- Rasmussen, Anders Fogh (2003): Tale om samarbejdspolitikken d. 29. august 

2003 (tale) 
- Rasmussen, Halfdan (1948): Efter Bikini (digt) 
- Remarque, Erich Maria (1929): Intet nyt fra Vestfronten (ty: Im Westen Ni-

chts Neues) (roman – uddrag) 
 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Billedanalyse + malerier fra 1. verdenskrig (PowerPoint): 
    - Dix, Otto (1920): 45% Erwerbsfähig! 
    - Ebbesen, Johannes Petersen (?): To soldater drikker vand 
    - Meidner, Ludwig (1913): Apokalyptische Landschaft 
    - Willumsen, J.F. (1928): Krigsinvalider 

- Billedanalyse + 1864 (PowerPoint): 
    - Bache, Otto (1887): Oberst Max Müller ved Sankelmark Sø den 6. febru- 
      ar 1864 
    - Henningsen, Frants Peter Diderik (1901): En Helt fra 1864 
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    - Semesen, Viggo (1897): General Gerlach på Dybbøl Kirkegaard den 18.  
      marts 1864 
    - Sonne, Jørgen V. (1871): Fra Dybbøl først i april 1864 

- Håndbog til dansk: 
    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 

                 - ”2. Litterær analyse af digte”: https://hbdansk.systime.dk/?id=195 
    - ”5.5. Billeder”: https://hbdansk.systime.dk/?id=240 
    - ”7. Retorisk analyse af taler”: https://hbdansk.systime.dk/?id=212 
    - ”9. Billedanalyse”: https://hbdansk.systime.dk/?id=231 
    - ”10. Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournali- 
      stik”: https://hbdansk.systime.dk/?id=217 
    - ”11. Medieanalyse af dokumentarfilm”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=228 
    - ”Oversigt til billeder”: https://hbdansk.systime.dk/?id=225 

 
 
Skriftlighedsforløb – SO5 (DHO): 
 

- Den danskfaglige analyse (Word) 
- DHO – opgavens opbygning (Word) 
- DHO 2021 – Blanket til emne + fokusområde (Word) 
- DHO 2021 – Blanket til gruppe + emne (Word) 
- DHO 2021 – Blanket til problemformulering (Word) 
- DHO 2021 – Elevvejledning (Word) 
- DHO 2021 – Feedback (Word) 
- DHO 2021 – Feedback på redegørelse (Word) 
- DHO 2021 – Teamvejledning (Word) 
- Diskussionsmarkører (Word) 
- IT-kernekompetence – formalia i Word (Word) 
- Kommatering (PowerPoint) 
- Padlet om Armadillo og skriftlighed ifm. DHO’en: 

https://padlet.com/mkm5/kz0girelk0nb 
- Tekstforslag til den danskfaglige analyse I DHO’en (Word) 

 
 
Afleveringer: 

- Opgave 9: DHO-træning (4 timer) 
- Opgave 10: DHO – danskfaglig analyse (3 timer) 
- Opgave 11: DHO (SO5) (6 timer)  

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
16 moduler á 95 min. = ca. 25 timer = ca. 11 % 
 
Fordybelsestid: 
7 timer + DHO’en (6 timer) 
 

Særlige  Faglige mål: 
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fokuspunkter: Eleverne skal kunne: 
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-

vende grammatisk terminologi 
- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 

mundtlige som skriftlige sammenhænge 
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-

stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Projektarbejde (SO5) 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 

 
 
 
 
Forløb 7: 
 

Selviscenesættelse 

Indhold: Primærtekster: 
 

- Brooker, Charlie (2011-2019): Black Mirror (”Nosedive”, S3:E1) 
- Larsen, Malene Charlotte (2012): Jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk (kro-

nik): 
https://www.information.dk/debat/2012/08/skriver-smuk 

- Selvvalgte posts på Lars Løkke Rasmussens profiler på diverse sociale me-
dier: Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn 

- Selvvalgte posts fra valgfrie kendte menneskers profiler på de sociale medier 
samt på elevernes egne profiler på de sociale medier 

- Selvvalgt reality-program 
- TV3 (2018): Mit Paradiso Liv (S3:E1) (reality):  

             https://www.youtube.com/watch?v=VX-7tq3XN78 
- Viaplay (2021): Paradise Hotel (S17:E1) (reality): 

https://www.viafree.dk/programmer/reality/paradise-hotel/saeson-17/epi-
sode-1 
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Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Broadcast yourself – om (selv)iscenesættelse (PDF) 
- Fakta og fiktion (PowerPoint) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”5.3 Reality-tv”: https://hbdansk.systime.dk/?id=226 
    - “8. Retorisk analyse af meningsjournalistik”:   
      https://hbdansk.systime.dk/?id=219 
    - ”11. Medieanalyse af dokumentarfilm”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=228 
    - “12. Medieanalyse af spillefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

- Levende billeder – grundbog i mediefag (e-bog): 
    - ”Medier, identitet og selvfremstilling”:   
      https://levendebilleder.systime.dk/?id=167 

- Medierne og den øgede personfokusering (PDF) 
- Selviscenesættelse i mediebilledet (PowerPoint) 
- Selviscenesættelse, Goffman og Meyrowitz (PDF) 

 
 
Afleveringer: 

- Opgave 11: Selviscenesættelse i mediebilledet 
- Opgave 12: Fakta, fiktion og reality 
- Opgave 13: Unges selviscenesættelse på de sociale medier 
- Årsprøve i Dansk A (2.g) (5 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
7 moduler á 95 min. = ca. 11 timer = ca. 5 % 
 
Fordybelsestid: 
10 timer + årsprøven (5 timer) 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 
tilhørende etiske problemstillinger 
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- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 

 
 
 
 
Forløb 8: 
 

Den nyere litteraturhistorie 

Indhold: Primærtekster: 
 
Det moderne gennembrud: 

- Ancher, Michael (1883): Redningsbåden køres gennem klitterne (maleri) 
- Andem, Julie (2015-2017): SKAM (S2E11+12) (dramaserie – norsk): 

https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57478 
- Andersen, H.C. (1845): Den lille pige med svovlstikkerne (eventyr) 
- Bang, Herman (1887): Den sidste balkjole (novelle) 
- Bang, Herman (1883): Frøkenen (novelle) 
- Brandes, Georg (1872): Af Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Littera-

tur (tale – uddrag) 
- Brendekilde, H.A. (1889): Udslidt (maleri) 
- Henningsen, Erik (1892): Sat ud (maleri) 
- Pontoppidan, Henrik (1888): Et Muldskud (novelle) 
- Pontoppidan, Henrik (1887): Naadsensbrød (novelle) 
- Pontoppidan, Henrik (1898-1904): Lykke-Per (roman – uddrag) 

 
Modernismen: 

- Burton, Tim (1990): Edward Scissorhands (spillefilm) 
- Jensen, Johannes V. (1906): Paa Memphis Station (digt) 
- Kristensen, Tom (1930): Angst (digt) 
- Ravn, Lars (1986): Familiebillede (maleri) 
- Rifbjerg, Klaus (1960): Livet i badeværelset (digt) 
- Seeberg, Peter (1962): Hvile (novelle) 
- Seeberg, Peter (1962): Patienten (novelle) 

 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 
Det moderne gennembrud: 

- Dødseriøst eller dødmorsomt? (PowerPoint) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
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    - ”9. Billedanalyse”: https://hbdansk.systime.dk/?id=231 
    - ”12. Medieanalyse af spillefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

- Litteraturhistorien – på langs og på tværs: 
    - ”6. 1870-1890: Det moderne gennembrud”:   
      https://litthist.systime.dk/?id=125 

 
Modernismen: 

- 60’er-modernisme – perspektivering (PowerPoint): 
    - A.W. Schack von Staffeldt (1804): Indvielsen (fra forløbet Den ældre lit-
teraturhistorie) 
    - Diverse memes 
    - Gernes, Poul (1969): Maleri (et af flere) 
    - Mancoba, Sonja Ferlov (1969): Skulptur 
    - Phalle, Niki de Saint (1962): Objekt 

- Formel modernisme – digte (PowerPoint): 
    - Carroll, Lewis (1965): The Mouse’s Tale 
    - Christensen, Inger (1981): Alfabet (uddrag)  
    - Højholt, Per (1968): Henry ind i landskabet  
    - Højholt, Per (1963): Le Tombeau d´Orphée 
    - Grotrian, Simon (1990): Hest på et glastag 
    - Grotrian, Simon (1990): Svaner set gennem tårer  
    - Nielsen, Hans-Jørgen (1965): Op og ned  
    - Ukendt: Blommer 

- Håndbog til dansk: 
    - ”2. Litterær analyse af digte”: https://hbdansk.systime.dk/?id=195 

- Litteraturhistorien – på langs og på tværs: 
    - ”7. 1890-2000: Modernisme og realisme”: 
      https://litthist.systime.dk/?id=126 

- Symbolisme – malerier (PowerPoint): 
    - Böcklin, Arnold (1883): De dødes ø   
    - Böcklin, Arnold (1883): Selvportræt med døden som spillemand 
    - Hammershøj, Vilhelm (1905): Åbne døre   
    - Slott-Møller, Harald (1901): Primavera 
    - Slott-Møller, Harald (1904): Sankt Hans Aften ved Vejle Fjord  
  

 
Elevfremlæggelser og produkter: 
 

- Elevfremlæggelser af én af 1900-tallets stilretninger: 
    - Tidlig modernisme (1890-1945) (symbolisme + futurisme)  
    - Tidlig modernisme (1890-1945) (ekspressionisme) 
    - Folkelig realisme og socialrealisme (1900-1945) 
    - Efterkrigsmodernisme (1945-1960) 
    - 60'er-modernisme (1960-1970) 
    - Nyrealisme (1965-1980) 
    - Formel modernisme (1965-1980) 
    - Storbymodernisme og postmodernisme (1980-1990) 
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Afleveringer: 
- Opgave 14: Kritisk realisme (5 timer) 
- Opgave 15: Eksamenstræning I (5 timer) 
- Opgave 16: Indledning (2 timer) 
-  

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
25 moduler á 95 min. = ca. 39 ½ timer = ca. 18 % 
 
Fordybelsestid: 
12 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres for-
bindelse til nutiden 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 

 
 
 
 
Forløb 9: 
 

Merkantil kommunikation 

Indhold: Primærtekster: 
 

- Eksempler på trykte reklamer: 
    - Zendium 
    - Super Brugsen 
    - Magnum 
    - Vital 
    - Apple 
    - OK 
    - Cult 
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    - Pepsi 
Fitness World (2020): Et sundt forhold til sundhed (reklamefilm) 

- Kræftens Bekæmpelse (2018): Red din fars dag (kampagnefilm) 
- Kræftens Bekæmpelse (2019): Red din fars dag part 2 (kampagnefilm) 
- Midttrafik (2012): Bussen (reklamefilm): 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Si6Jg8-ds 
- Spies Rejser (2014-2016): Do it for Denmark! (reklamekampagne – værk 5): 

    - Spies Rejser (2014): Do it for Denmark!: 
      https://www.youtube.com/watch?v=vrO3TfJc9Qw 
    - Spies Rejser (2015): Do it for Mom! (Do it for Denmark! 2): 
      https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g 
    - Spies Rejser (2016): Do it forever! (Do it for Denmark! 3): 
      https://www.youtube.com/watch?v=ZHNBVzYk5gA 

- Svenska Jägareförbundet (2021): Älgjakt som du aldrig sett den förut med 
Caroline Hagström och jämten Arn (kampagnefilm): 
https://www.netnatur.dk/video-svensk-jegerforbund-korer-hvervekampagne/ 

 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Argumentation (PowerPoint) 
- Filmiske virkemidler (PDF) 
- Håndbog til dansk: 

    - "5.6 Reklamer": https://hbdansk.systime.dk/?id=227 
    - “4.9 Retorik” (“Appelformer”):  
      https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204#c612 
    - “13. Medieanalyse af trykte reklamer”: https://hbdansk.sy-
stime.dk/?id=229 
    - ”14. Medieanalyse af reklamefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=230 
    - “4.10 Argumentation” (“Argumenttyper”):   
      https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205#c627 

- Kommercielle reklametyper (PowerPoint) 
- Metoder til reklameanalyse (PowerPoint) 

 
 
Elevfremlæggelser og produkter: 
 

- Elevpræsentationer af følgende reklamefilm: 
Spies Rejser (2016): Do it forever! (Do it for Denmark! 3) 

 
 
Danskfaglige metode + forberedelse til SO8 (SOP): 
 

- Blixen, Karen (1958): Ringen (novelle) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”3.7 Litterære metoder”: 
        - ”Den biografiske metode”:  
          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c903 
        - ”Den nykritiske metode”:  
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          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c904 
        - ”Den læserorienterede metode”:  
          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c914 
        - ”Psykoanalytisk metode”:  
          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c912 
        - ”Den strukturalistiske metode”:  
          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c907 
        - ”Den socialhistoriske og ideologikritiske metode”:  
          https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241#c913 
        - ”Den feministiske metode”: 
          https://krydsfelt.systime.dk/?id=216 

 
 
Aflevering: 

- Opgave 17: Komparativ analyse af reklamefilm (5 timer) 
 

Omfang: 
 

Undervisningstid: 
8 moduler á 95 min. = ca. 12 ½ timer = ca. 6 % 
 
Fordybelsestid: 
5 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

 
Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Projektarbejde (SO8) 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 
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Forløb 10: 
 

Tendenser i samtiden 

Indhold: Primærtekster: 
 

- Christensen Casper & Frank Hvam (2005-2021): Klovn (S5:E8) (komediese-
rie) 

- Gervais, Ricky & Stephen Merchant (2001-2003): The Office (“Downsize”, 
S1:E1) (mocumentary) 

- Hassan, Yahya (2013): DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR (digt) 
- Hassan, Yahya (2013): TRÆLAMELLER (digt) 
- Helle Helle (2000): Mere Kaffe? (novelle) 
- Hesselholdt, Christina (1998): Hovedstolen (roman – værk 6) 
- Skov, Leonora Christina (2013): Det er mandens privilegium at vise bar 

overkrop, når han sveder, og pik, når han pisser (debatindlæg) 
 
 
Sekundærtekster + supplerende materiale: 
 

- Eksperimenterende realisme i mediebilledet (PowerPoint) 
- Håndbog til dansk: 

    - ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=171 
    - ”2. Litterær analyse af digte”: https://hbdansk.systime.dk/?id=195 
    - "5.1 Avisjournalistik": https://hbdansk.systime.dk/?id=218 
    - ”8. 2000-2020: Eksperimenterende realisme”: 
      https://litthist.systime.dk/?id=127 
    - ”8. Retorisk analyse af meningsjournalistik”:  
      https://hbdansk.systime.dk/?id=219 
    - ”12. Medieanalyse af spillefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

- Mediehuse – kendetegn og målgrupper (PowerPoint) 
 
 
Integreret skriftlighedsforløb om grammatisk korrekthed og de tre eksamens-
genrer til den skriftlige eksamen i Dansk A: 
 

- Styr på sproget: 
    - “1. Nutids-R”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=122 
    - “2. Sammensatte navneord”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=132 
    - “3. Hans/sin”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=133 
    - “4. Synes/syntes”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=134 
    - ”5. Ligge/lægge”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=135 
    - ”6. Nogen/nogle”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=136 
    - ”7. Får/for”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=137 
    - ”8. -ene/-ende”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=138 
    - ”9. Ejefald”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=139 
    - ”10. Komma”: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=140 

- Skriv dig frem: 
    - ”6. Skriv til eksamen – hhx”  
      https://skrivdigfrem.ibog.dansklf.dk/?id=195 
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- Skriftlig eksamen i dansk – hhx: 
    - ”Analyse og fortolkning evt. i kombination med sammenligning og/eller  
      perspektivering”: https://skriftligeksamenidanskhhx.systime.dk/?id=132 
    - ”Analyse og vurdering evt. i kombination med enten sammenligning eller  
      diskussion”: https://skriftligeksamenidanskhhx.systime.dk/?id=133 
    - ”Essay”: https://skriftligeksamenidanskhhx.systime.dk/?id=134 
 

 
Afleveringer: 

- Opgave 18: Eksamenstræning II (5 timer) 
- Opgave 19: Eksamenstræning III (5 timer) 

 
Omfang: 
 

Undervisningstid: 
11 moduler á 95 min. = ca. 17 ½ timer = ca. 8 % 
 
Fordybelsestid: 
10 timer 
 

Særlige  
fokuspunkter: 

Faglige mål: 
 
Eleverne skal kunne: 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-
vende grammatisk terminologi 

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, disku-
tere, vurdere og reflektere 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kultu-

relle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internati-
onale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger 

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation 

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste  
arbejdsformer: 

- Læreroplæg 
- Individuelt arbejde 
- Pararbejde 
- Gruppearbejde 
- Klasseundervisning og -diskussion 
- Virtuel undervisning 

 
 
 
 


