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Titel 1 

 

Grundforløb og AP 

 

Indhold DANSK 

 

Novelleanalyse 

Wung-Sung, Jesper (2011): Catwalk 

Smirnoff reklame 

 

Youtube-kanaler 

 

Kortfilm 

 

FILMFESTIVAL 

https://filmfestival.dk/programoversigt/ 

 
 

AP 

 

Argumentation, appelformer og sproglige virkemidler 

 

Anders Matthesen: ”Jannik Rundholts Roast”, Guldtuben,  10. september, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=GgVfAF_2Oco 

Vibeke Manniche: ”Komik for voksne – vist til børn”, 13. september 2017  

http://vibekemanniche.dk/komik-for-voksne-vist-til-boern/ 

René Fredensborg: ”Lort i en guldkanal”, Berlingske, 14. september, 2017 
Radio 24/7 - Det vi taler om: Fie Laursens argumentation, 15. september, 2017. 

https://www.radio24syv.dk/programmer/det-vi-taler-om/19067790/guldtuben-

drama-hollywood-alfonsen-og-special 

 

 

Berlingske (29/4 2017): Kære Konfirmand 

https://filmfestival.dk/programoversigt/
https://www.youtube.com/watch?v=GgVfAF_2Oco
http://vibekemanniche.dk/komik-for-voksne-vist-til-boern/
https://www.radio24syv.dk/programmer/det-vi-taler-om/19067790/guldtuben-drama-hollywood-alfonsen-og-special
https://www.radio24syv.dk/programmer/det-vi-taler-om/19067790/guldtuben-drama-hollywood-alfonsen-og-special


 

 

- Jens Philip Yazdani: “Du skal turde fejle. I livet og i skolen”. 

- Gretelise Holm: ”Glem skærmen et øjeblik – du må ikke snyde dig selv for 

det virkelige liv” 

- Svend Brinkmann: ”Tro dem ikke, når de siger, at I har alle muligheder – det 

har I ikke” 

- Sisse Sejr-Nørgaard: ”Tag din tid, tag rigeligt af den og nyd livet” 

- Morten Kirkskov: ”Der skal være kærlighed til stede. Sex er godt, kærlighed 

er bedst” 

- Michelle Hviid: ”10 bud til de kommende konfirmander” 

- Alfort, Sara (13/9 2017): Historiens største dydsmønstre? Sig hej til iGenerationen 

- Prinsesser fra blokken afsnit 1 

Analyse af selvvalgte youtube-kanaler 

 

Sociolingvistik 

Allan Uhre Hansen og Mette Brusgaard: ”KAPITEL 7: Som vi taler – 

standardsprog og variation”, Jeg er sprog, Systime, 2018 

https://jegersprog.systime.dk/index.php?id=172&L=0 

Esben Pretzmannog Rune Tolsgaard: “Afsnit 5 – de første 5 minutter”, Trio Van 

Gogh, 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=W-u2pEqvVOE 

 

TV2: Landmand søger kærlighed, 2017 

http://tv.tv2.dk/video/WmhHbVA0aXhidE1CX1JSVEY1QmhZM3kxX09GUkhk

SU8 
 

 

Sproglige virkemidler 

Marvellous Mosell: ”Anti-kommerciel masseappel”, 2017  

Steffen Brandt: ”Det var sommer”, 1985 

 

Grammatik 

Claus Petersen og Line V. Frederiksen: Styr på sproget, 2018 

https://styrpaasproget.systime.dk/ 

 

Omfang 

 

36 timer ca. 8% 

https://jegersprog.systime.dk/index.php?id=172&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=W-u2pEqvVOE
http://tv.tv2.dk/video/WmhHbVA0aXhidE1CX1JSVEY1QmhZM3kxX09GUkhkSU8
http://tv.tv2.dk/video/WmhHbVA0aXhidE1CX1JSVEY1QmhZM3kxX09GUkhkSU8
https://styrpaasproget.systime.dk/


 

 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Faglige mål for Studieområdets del 1: 

 

 anvende teori og metode fra studieområdets fag 

 strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 

 En introduktion til nedenstående: 

 

Faglige mål fra danskfagets læreplan: 

 
 analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 
kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 
 
 
 
Konkrete mål 
 
Dansk 

 

Introduktion til danskfagets udvidede tekstbegreb 

- Noveller (Herunder 

- Kortfilm 

- Youtube-kanaler 

- Artikler 

- Lyrik 

- Tv-serie 

- Dokumentar 

- Stand-up komik 

- Reklamer 

 

 

AP 

 

Introduktion til argumentation, appelformer og sproglige virkemidler 

- Påstand-belæg-underbelæg 

- Etos, logos, patos 

- Kommunikationsmodellen 

- Metafor (og billedsprog generelt) 

- retoriske spørgsmål 

- Anaforer 

 

Introduktion til grundlæggende grammatik:  

 

- sætningsanalyse 

- Ordklasser 

- Nutids-r 

- Sammensatte ord 



 

 

- ligger/lægger 

- hans/sin 

- Nogen/nogle 

- ene/ende 

- Komma 

 

Sociolingvistik 

 

- Afvigelser fra standardsproget 

- Særligt fokus på verber, substantiver,  

- Hvordan sprog skaber identitet 

 

 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Klassedialog 

Gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Metode: Reklameanalyse og argumentation 

Indhold ”Volvo og Zlatan Ibrahimovich”, 2014 

David Lagercrantz: af Jeg er Zlatan Ibrahimovich, 2012 

Faktaark om filmiske virkemidler¨ 

Beret Riis Langdahl m.fl.: ”Den gode filmfortælling”, Faglige forbindelser, 2010 

Karsten R.S. Ifversen: ”Volvos Zlatan-reklame er skamløs nationalisme på den gode 

måde”, Politiken, 27. januar, 2014 

 

Mette Frederiksen: ”Nytårstale 1. januar 2020” (Se UDDATA) 

https://nyheder.tv2.dk/video/T1BacFdZbG1EZ0djZ0pySUx4NXBrbVdTSXFZa2

wwc0Q 

 

Socialdemokratiet: ”Vi er på børnenes hold”, 6. januar, 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=OgAz_h6u60E 

https://nyheder.tv2.dk/video/T1BacFdZbG1EZ0djZ0pySUx4NXBrbVdTSXFZa2wwc0Q
https://nyheder.tv2.dk/video/T1BacFdZbG1EZ0djZ0pySUx4NXBrbVdTSXFZa2wwc0Q
https://www.youtube.com/watch?v=OgAz_h6u60E


 

 

 
Socialdemokratiet: ”Lille land, stort fællesskab”, august, 2020 
 
Torben Benner: ”Nu toner landsmoderen frem: Mette Frederiksen vækker opsigt 
med ny kampagnevideo”, Politiken, 18. august, 2020,  
https://politiken.dk/kultur/medier/art7890262/Mette-Frederiksen-v%C3%A6kker-

opsigt-med-ny-kampagnevideo 

 

Henrik Qvortrup: ”Den er vammel og udansk”, BT, 19. august, 2020 

https://www.bt.dk/politik/qvortrup-om-ny-mette-frederiksen-video-den-er-

vammel-og-udansk?referrer=RSS 

 

Ole Schulz Larsen: ”Analysevejledninger”, Håndbog til dansk, 2021 

 

Omfang 

 

16 timer ca. 3,5% 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Faglige mål for Studieområdets del 1: 

 

 anvende teori og metode fra studieområdets fag 

 strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 

 En introduktion til nedenstående: 

 

Faglige mål fra danskfagets læreplan: 

 
 analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 
kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 
 
Konkrete mål 

 

Introduktion til: 

Laswells Kommunikationsmodel 

Toulmins argumentationsmodel: Påstand, belæg, hjemmel/underliggende belæg 

Patos 

Etos 

Logos 

Retoriske virkemidler 

Lay-out 

Argumenterende skrivning 

Filmiske virkemidler, der understøtter afsenderens intention og argumentation. 

Forståelse for at en reklamefilm er et produkt af en nøje overvejet proces bestående af 

tekst, billede og film. 

 

Væsentligste 

arbejdsform

er 

Klassedialog 

Gruppearbejde 

 

https://politiken.dk/kultur/medier/art7890262/Mette-Frederiksen-v%C3%A6kker-opsigt-med-ny-kampagnevideo
https://politiken.dk/kultur/medier/art7890262/Mette-Frederiksen-v%C3%A6kker-opsigt-med-ny-kampagnevideo
https://www.bt.dk/politik/qvortrup-om-ny-mette-frederiksen-video-den-er-vammel-og-udansk?referrer=RSS
https://www.bt.dk/politik/qvortrup-om-ny-mette-frederiksen-video-den-er-vammel-og-udansk?referrer=RSS


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Metode – litterær analyse  

Indhold Jan Sonnergaard: ”Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen”, 2003 

Jacob Ejersbo: Sushi Sunshine”, 2000 

Per Fly: ”Kathrin”, Forestillinger, 2007 

Peter A.G. Nielsen: ”Ridser, revner og buler”, 2000 

Peter Seeberg: ”7-1”, 1974 

 

Korte uddrag med fokus på fortæller- og synsvinkelforhold: 

Klaus Rifbjerg: Marts 70, 1970 

J.R.R. Tolkien: Hobitten, 1937 

Nick Hornby: Omkring en dreng, 1998 

Herman Bang: ”Den sidste balkjole”, 1887 

Edgar Allen Poe: ”Hjertet, der sladrede”, 1839 

Fimanalyse: 

Francis Ford Coppola: ”The Godfather”, 1971 (Værk 1) 

 

Ole Schultz Larsen: ”Analysevejledninger”, Håndbog til dansk, Systime, 2018 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=134 

 

Omfang 

 

24 timer ca. 5 % 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål for Studieområdets del 1: 

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=134


 

 

 anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt 

 anvende teori og metode fra studieområdets fag 

 strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 

 
Faglige mål fra læreplanen til dansk: 
 
 selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige 
litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

 

Konkrete mål: 

 

● Eleverne skal være i stand til at bruge forskellige analysemetoder til at opnå 

dybere forståelse for et givent emne (her: Vinkler på identitet). 

● Eleverne skal lære, at der er forskellige analysemetoder. 

● Eleverne skal lære, at der er forskellige genrer og at de skal bruge forskellige 

metoder for at analysere dem. 

● Eleverne skal lære at bruge sekundær litteratur til at kvalificere deres forståelse 

af/mening om primære tekster. 

● Eleverne skal præsenteres for danskfagets udvidede tekstbegreb (Noveller, 

lyrik, film, reklamer, dokumentar, tv-serier, nyheds/debatartikler) 

● Mundtlig og skriftlig formidling af analyse af skønlitterær tekst  

● Sammenhængen mellem fortolkning (tema og budskab)) og analyse: 

Personkarakteristik (analyse) 

Miljøkarakteristik (analyse) 

Komposition (analyse) 

Fortæller og synsvinkel (analyse) 

Tema (Fortolkning) 

Budskab/hensigt /Fortolkning) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Projekt 

Fremlæggelser 

Skriftlig aflevering 

 

 

 

Titel 4 

 

Psykologi i dansk 

Indhold  

Martin A. Hansen: ”Frederiks oprør”, 1959 

Benny Andersen: ”Et lykkeligt Menneske”, 1968 

Leif Panduro: ”Tur i natten”, 1965 

Arctic Monkeys: ”Why do you only call me when you´re high” 

(Tekst og musikvideo), 2013 

Bret Easton Ellis: American Psycho (Mary Harrons film), 2000 



 

 

H.C. Andersen: ”Skyggen”, 1847 

Susan Mose: “At være utilpasset”, Psykologi i dansk, 2007 

Wikipediaopslag om Freuds personlighedsmodel og narcissisme. 

 

 

 

Omfang 

 

14 timer Ca. 3% 

Særlige fokuspunkter Faglige mål for studieområdets del 1: 

 

reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders 

muligheder og begrænsninger 

 anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt 

 anvende teori og metode fra studieområdets fag 

 strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 

 
Faglige mål fra danskfagets læreplan: 
 
  perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, 
kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative 
og erhvervsrelaterede sammenhænge 
 selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

 

Konkrete mål:  

 

● Den psykologiske analysemetode kan bruges til at forstå forfatterens 

brug af Freuds teorier. 

● Men den psykologiske analysemetode har også nogle begrænsninger. 

Alt handler ikke om psykologi sådan som Freud fastlagde det. Der kan 

også være andre temaer og fortolkninger på spil. Derfor er en 

psykologisk metode oftest et supplement til andre 

fortolkningsmuligheder. 

●Introduktion til det skønlitterære område vha. nyere tekster 

● Mundtlig og skriftlig formidling af analyse af skønlitterære tekster 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

virtuelle arbejdsformer 

skriftligt arbejde 

Gruppearbejde 

Fremlæggelser 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Titel 5 

 

TV som medie (Virtuelt forløb) 

Indhold Henrik Poulsen: ”Tv mellem public service og 
kommercialisme”, ”Journalistik: tv-nyheder og tv-
dokumentar”, ”Livsstil og underholdning: feature, talkshow, 
reality”, ”Tv fiktion: tv-serier”, Grundbog til dansk, Systime, 
2020 
 
Ole Schulz Larsen: ”Analysevejledninger”, Håndbog til dansk, 
2020 
 
DR: 21 Søndag, den 8. marts, 2020 
 
DR: Riskær, den dømte demokrat, 2019 
 
Diverse livsstils- og underholdningsprogrammer på DR 
 
Selvvalgte TV-serier 
 
Hans Jørgen Jensen: ”Plidder, pludder og platheder i DR”, Politiken, 
2009 

 
Kenneth Plummer: ”God Public Service skal oplyse og begejstre”, 
Politiken, 2009 

 

 

 
 

Omfang 

 

 20 timer ca. 4,5% 

Særlige fokuspunkter Faglige mål for studieområdets del 1: 

 

anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige 

faglige mål 

 anvende teori og metode fra studieområdets fag 

 strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt. 

 

Faglige mål fra læreplan til dansk: 

 



 

 

 analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som 
led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

 

Konkrete mål: 

 

● analyse og fortolkning af medietekster 

● Eleverne skal introduceres til fakta og fiktionskoder 

● Nyhedstrekanten 

● Nyhedskriterierne 

●Journalistiske virkemidler – bevidst skrivning 

● Nyhedsgenrer 

●Nyhedsformidling på TV 

● Introduktion til forskellige dokumentartyper og virkemidler  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Fremlæggelser 

 

 

 

 



 

 

Titel 6 

 

400 års litteraturhistorie 

Indhold Jeppe Bangsgaard: ”Litteraturen kan gøre det usynlige synligt”, Berlingske, 22. maj, 

2016 

Svend Brinkmann: ”Romaner burde være pensum på psykologistudiet”, dr.dk, 17. 

juli, 2017 

 

 

Kernestof: 

Oplysningstiden og Muhammedkrisen 

Ludvig Holberg: ”Erasmus Montanus”  (Værk 1) 

P.A. Heiberg: ”Ordener hænger man på idioter” 

Asker Hedegaard Boye: ”Jorden kalder Rasmus Berg”, Weekendavisen, d. 12/09-

2014 

Daniel Øhrstrøm: ”Erasmus Montanus er vores nationalfortælling om, hvordan 

debatten kører af sporet”, Kristeligt Dagblad, d. 17/02-2017 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: ” Oplysningstiden: nar og norm, druk og 

ædruelighed”, ”Oplysningen: Fornuftens tidsalder”, ”Idealer om fremskridt og 

frihed”, ”Ludvig Holberg: Repræsentant for oplysningens tanker i Danmark”, 

”Analysemodel til Holbergs komedier”, Brug litteraturhistorien, Oplysningstid til Det 

Moderne Gennembrud, Systime I-bog, 2016 

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

 

Perspektiverende 

Carl Johan Bryld: ”Muhammedkrisen 2005”, ”De islamiske ambassadørers 

henvendelse, 12. oktober 2005” og ”Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar 

d. 21. oktober 2005”, https://danmark.systime.dk/index.php?id=749#c2026, 

Danmark –Tider og temaer, Systime, 2017. 

Jacob Mchangama: ”Ytringsfriheden som princip”, Jyllands-Posten, d. 24/9, 2015. 

Flemming Rose: ”Muhammeds ansigt”, Jyllands-Posten, d. 30/09-2005 

Inger Støjberg: Facebookopslag om Muhammedtegningerne, 26/09-2017 

60 minuter (21.02 2006) på DR2 (15 minutter) 

Kristian Ditlev Jensen: ”Ytringsfrihed – skal jeg stave det for jer?”, Politiken, 2005 

Gert Petersen: ”Ytringsfrihed er langtfra total”, Politiken, 2005 

Tøger Seidenfaden: ”Ledende artikel – I Guds navn”, Politiken, 2005 

 

 
Danskhed: Nationalromantik og Biedermeier 

 

H.C. Andersen: ”Hyrdinden og skorstensfejeren” 

 

https://bl.systime.dk/index.php?id=133
https://danmark.systime.dk/index.php?id=749#c2026


 

 

Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”, 1819 

Diverse malerier af Christian Købke, P.C. Skovgaard og J. Th. Lundbye. 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: ”En kaotisk tidsalder”, ”Romantikken ideer” og 

”Universalromantikken”,  Brug litteraturhistorien, Oplysningstid til Det Moderne 

Gennembrud, Systime I-bog, 2016:  

https://bl.systime.dk/index.php?id=270Joannes Fibiger: ”Nationalromantikken”, 

Litteraturens Veje, Systime I-bog, 2016:   

https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=157&L=0 

 

Danskhed 

Dorte Warnøe Høgh: ”Grisen”, 2008 
Dansk Folkeparti: ”Jeg er Danmark”,  https://danskfolkeparti.dk/partiet/17304-
2/ 
Bo Lidegaard: ”Hvad er en dansker?”, Politiken, 16. marts, 2014 

Bodil Nørlem, Lisbeth Nygaard og Conni Paldam: "Det multikulturelle Danmark", 

Dansk i erhvervs- uddannelserne, Dansklærerforeningens forlag, 2004 

Erik Balling og Lise Nørgaard: ”Den rejsende”, Matador, 1978 

Anders Thomas Jensen: Blinkende lygter, 2000 

Dan Turell: ”Storebror Sam”, 1979 

Indfødsretsprøven: https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove 

 

 

Det moderne gennembrud og industriens århundrede 

 

Georg Brandes: ”Forord til Forelæsninger om det 20. århundredes litteratur”, 

1871 

Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette”, 1887 

Amalie Skram: af ”Constance Ring”, 1885 

Herman Bang: af ”Pernille”, 1880 

 Julie Andem: Klip fra SKAM sæson 1 (Vilde og Pernille), 2015 

Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem”, 1879 + TV-spil fra 1974 (Værk 2) 

August Strindberg: ”Den stærkeste”, 1889 

Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag”, 1900 

Martin Andersen Nexø: uddrag af Pelle Erobreren, 1906 

Bille August: Pelle Erobreren, 1989 

Johannes V. Jensen: ”Forsvundne skove”, 1899 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: ”Det moderne gennembrud – ud med Gud”, 

”Da Danmark blev moderne”, ”1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud”, 

”Litteraturens moderne gennembrud”, ”Retninger i det moderne gennembrud”, 

”Mande- og kvinderoller til debat”, ”Henrik Pontoppidan: Ud med Gud”, 

”Amalie Skram: Ind med kvinderne”, ”Impressionismen og Herman Bang”, 

”Industriens århundrede”, ”Arbejderne vinder frem”, ”Martin Andersen Nexø: 

Vandringen mod lyset”,  Brug litteraturhistorien, Oplysningstid til Det Moderne 

Gennembrud, Systime I-bog, 2016 

Læreroplæg om hovedpunkter under Det Moderne Gennembrud 

https://bl.systime.dk/index.php?id=270
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=157&L=0
https://danskfolkeparti.dk/partiet/17304-2/
https://danskfolkeparti.dk/partiet/17304-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Velfærdsstat og modernisme  

 

Indhold Sam Mendes: American Beauty, 1999 (Værk 3) 

 

Nordal Grieg: ”Til ungdommen”, 1936 

Halfdan Rasmussen: ”Noget om helte”, 1955 

Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt”, 1962 

Leif Panduro: ”Tur i natten”, 1962 

Anders Bodelsen: ”Signalet”, 1965 

Benny Andersen: ”Et lykkeligt Menneske”, 1968 

Kim Larsen: ”Blip Båt”, 231045-0637, 1979  

Karen Blixen, N.F.S Grundtvig og en folkevise nåede vi ikke pga. Corona. 

 

 

Omfang 

 

100 timer ca. 22% 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål fra danskfagets læreplan: 

 

• At få kendskab til strømninger i dansk litteratur gennem de seneste 400 år. 

• At karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang 

• selvstændigt at udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

 

 Konkrete mål 

 

• Eleven skal kunne analysere og fortolke forskelligartede tekster 

 

• Eleven skal opnå viden og bevidsthed om brud og kontinuitet i den litterære 

udvikling fra Barokken til i dag. 

 

• Eleven skal blive opmærksom på menneskelige og kulturelle problemstillinger, 

hvor historien kan relateres til samtiden. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Tavleundervisning 

• Gruppearbejde 

• Læreroplæg 

• Skriveøvelser 

 



 

 

Kim Larsen: ”682A”, 231045-0637, 1979 

Thomas Thurah: ”Interview med Klaus Rifbjerg og Kim Larsen”, DR2, 2006 

Astrid Holm: ”Fire menneskesyn” – om Søren Kierkegaards stadier, 2005 

Albert Camus: ”Sisyfos-myten”, 1942 
Mads Rangvid/Mimi Sørensen: ”Efterkrigstiden: Skæbne og valg” og ”Forbrug 

og fremmedgørelse”,  Brug Litteraturhistorien, Systime, 2017 

John Le Carré: Spionen, der kom ind fra kulden, 1962 (Værk 4) (sammen med 

Historie) 
 

Omfang 

 

80 timer Ca. 18% 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål fra danskfagets læreplan: 

 

• Selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, 

kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, 

kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge 

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge 

og dokumentere. 

 

Konkrete mål: 

 

• Eleverne skal kunne anvende en teoretisk vinkel (her i modernismen 

samt herunder eksistentialismen og absurdismen) på en aktuel tekst. 

• Eleverne skal perspektivere en aktuel teksts temaer til ældre 

litteratur, der kredser om samme problematikker. 

• Eleverne skal kunne anvende danskfaget sammen med både Engelsk 

og Samtidshistorie og anskue et værk fra flere forskellige faglige 

vinkler og med brug af forskellige faglige metoder. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Tavleundervisning 

• Gruppearbejde 

• Virtuelt arbejde 

• Fremlæggelser 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Tendenser i samtiden 

Indhold Primære tekster 

Ruben Östlund: Uddrag af The Square, 2019 

Thomas Korsgaard: ”Lasagne”, 2019 



 

 

Kristian Bang Foss: af Frank Vender hjem, 2019 

Karl Ove Knausgård: af Min kamp s. 65-82, Poul Behrendt og Mads Funch: 

Selvfortalt, 2015 

Yahya Hassan: af Yahya Hassan,  

Morten Pape: af Planen, 2015 

Morten Pape: ”Hvorfor lade som om, vi bryder os om hinanden”, Politiken, 

14.01.2018 

Hamy Ramezan og Rungano Nyoni: ”Listen”, 2014 

Jacob Ejersbo/Asger Leth: Liberty, DR, 2018 
Kirsten Møller og Vibeke Blaksteen: ”Portræt”: 
https://je.systime.dk/index.php?id=133 og ”Temaer i forfatterskabet”: 

https://je.systime.dk/index.php?id=134 samt ”Arbejdsspørgsmål til Liberty”: 
https://je.systime.dk/index.php?id=154, Jacob Ejersbos univers, Systime, 
2018 
Nanna Frank Rasmussen: ”Liberty er en fabelagtig TV-serie”, Jyllands-Posten, 
d. 26/02-2018 
 
Diverse afsnit af Black Mirror (samarbejde med Engelsk) 

 

Bong Joon Ho: Parasite, 2019 (Værk 5) 

Justin Pemberton: Kapitalen I det 21. århundrede, 2019 

 

Sekundær litteratur 

Mads Rangvid/Mimi Sørensen: ”Individ og identitet” og ”Selvbiografi og 

selviscenesættelse”,  Brug Litteraturhistorien, Systime, 2017 

Mette Frederiksen: ”Nytårstale 1. januar 2021” 

Haaning, Jensen, Wagner og Eriksen: ”Steder” og ”Kulturmøder, globalisering 

og multikulturel danskhed”, De seneste fem års litteratur, Systime, 2021 

Poul Behrendt og Mads Funch: ”Kort og godt om autofiktion”, Selvfortalt, 2015 

Opslag om Goffmann og Habermas 

 

Omfang 

 

85 timer Ca. 19% 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål fra danskfagets læreplan: 

 

• selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge 

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge 

og dokumentere. 

 

Konkrete mål: 

 

https://www.google.dk/search?q=Hamy+Ramezan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQssTRNKlDiAnHSkwrzyrK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVh6PxNxKhaDE3NSqxLwdrIwAso3lukUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQlvz30bP2AhXjMewKHTJeA8QQmxMoAXoECCgQAw
https://www.google.dk/search?q=Rungano+Nyoni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQssTRNKlDiAnHSClKKjIu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVt6g0rz0xLx8Bb_K_LzMHayMAJOO71NGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQlvz30bP2AhXjMewKHTJeA8QQmxMoAnoECCgQBA
https://je.systime.dk/index.php?id=133
https://je.systime.dk/index.php?id=134
https://je.systime.dk/index.php?id=154


 

 

• Eleven skal opnå kendskab til tendenser i samtidens litteraur: Fx 

Autofiktion, samfundssatire, katastrofen, kønnenes kamp, kulturmødet 

samt genreeksperimenter. 

• Træning af analytiske færdigheder på forskellige genrer. 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

• Tavleundervisning 

• Gruppearbejde 

• Virtuelt arbejde 

• Skriftligt arbejde 

 

 

Titel 9 

 

DHO med Historie: Danmark i krig (herunder det obligatoriske 

skriftlighedsforløb) 

Indhold Kernestof 

 

Nutidsperspektiv 

Morten Nielsen: ”Claus Hjort: Putin står bag daglige angreb på Danmark”, TV2, 14. 

april 2017 

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-04-14-claus-hjort-putin-staar-bag-daglige-angreb-

paa-danmark 

 

Ritzau: ”Claus Hjort: Truslen fra Rusland er meget skræmmende”, TV2, 12. januar 

2017 

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-12-claus-hjort-truslen-fra-rusland-er-meget-

skraemmende?cid=tv2.dk:Claus%20Hjort%3A%20Truslen%20fra%20Rusland%20er

%20meget%20skr%C3%A6mmende:article 

 

Jacob Sorgenfri Kjær: ”Forsvarsminister Hjort: Truslen fra den kolde krig er tilbage”, 

Politiken, 13. januar, 2017 

https://politiken.dk/indland/art5785738/Truslen-fra-Den-Kolde-Krig-er-tilbage 

 

Jeppe Kongstad: ”Aggressive Putin og cybertrussel udløser milliardløft af forsvaret”, 

Jyllands-Posten, 29. januar 2018 (Se UDDATA) 

 

DR2: ” Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil gerne lære danskerne at 

frygte og stå op mod stormagten Rusland”, Deadline, 18. februar 2018 (Se CFU) 

 

Anders Just: ”Danmark med ny reklamevideo til Trump: Vi leverer til Nato trods 

kritik”, DR, 8. juli 2018 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danmark-med-ny-reklamevideo-til-trump-vi-

leverer-til-nato-trods-kritik#!/ 



 

 

 

DR2: ” USA vil have Danmark til at bidrage med mere til NATO, men er det nok, 

hvad forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen prøver at komme amerikanerne i møde 

med?”, Deadline, 8. juli, 2018 (Se CFU) 

 

Kristian Klarskov: ”Claus Hjort: Trump angriber verdensordenen”, Politiken, 5. 

 

Carl Johan Bryld: ”Enevældens fald 1848”, ”De slesvigske krige 1848-1864”, 

”Krigen 1864 – og tabet af Slesvig-Holsten”, Danmark – Tider og temaer, Systime, 

2018 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=505 

Jesper Vind: ”Sårfeberen fra 1864”, Weekendavisen, 15. marts, 2013 

DR: Historien om Danmark: ”Grundloven, folket og magten” fra 24.00 min – 32.15 

minutter 

Kim Faber: ”Kongen tilbød Danmark til tyskerne efter 1864”, Politiken, 18/08-2010 

Hans Branner: ”Danmarks internationale placering efter 1914” om 1. verdenskrig, 

mellemkrigstiden og den kolde krig side 135-142 samt ”Danmarks handlemuligheder 

– Erik Scavenius (1948), Per Hækkerup (1965) og Per Stig Møller (2003), Fra 

verdenskrig til velfærd, Gyldendal 2006 

 

Carl Johan Bryld: ”Besættelsestiden 1940-1945”, ”9. april 1940: Tyskland besætter 

Danmark”, ”Økonomiske vilkår”, ”Samarbejdspolitikken april 1940 til august 1943”, 

”Modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikkens sammenbrud”, ”Besættelsens 

afslutning”, Danmark – Tider og temaer, Systime, 2018 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=125 

DR2: ”Erik Scavenius”, Store Danskere, 2004 

Søren Mørch: ”Erik Scavenius”, 25 Statsministre, 2004 

Bo Lidegaard: ”Det umulige regnskab” side 568-577, Kampen om Danmark, 2005 

Ole Christian Madsen: Flammen og Citronen, 2008 

Anders Fogh Rasmussen: ”Tale om samarbejdspolitikken”, 29/08, 2003 

Steffen Heiberg: ”Alene i verden”, Politiken, 10/4-2005 

Anne Ingeborg Frank Sørensen: ”Spil rollen som statsminister Stauning den 9. april 

1940”, https://danmarkshistorien.dk/nyheder/nyhed/artikel/spil-rollen-som-

statsminister-stauning-den-9-april-1940/ 

Carl Johan Bryld:”Al Qaedas angreb på World Trade Center”, ”USA´s krige i 

Afghanistan og Irak” samt ”USA´s koalition – Danmark krigsførende”, 

Verdenshistorie til HHX, 2018 

https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=774 

Jakob Nielsen: ”Danmark spillede spillet – og vandt”, Politiken, 29. juli, 2013 

Jakob Nielsen: ”Fogh bad Bush om Nato-job”, Politiken, 29. juli, 2013 

DR2 undersøger: ”Var krigen det hele værd?”, d. 8. august 2013 

DR2: Per Stig Møller om krig, fred og Muhammedkrise, 2013  

Janus Metz: Armadillo, 2011 (Værk 6) 

 



 

 

Oliver Stone: W, 2008 (uddrag 10 minutter – regeringen diskuterer en mulig invasion 

af Irak) 

 

Om redegørelse, analyse, diskussion, vurdering og perspektivering 

Rebecca Albinus og Sarah Nehammer: Skriv dig frem, 2017 

Claus Holst (red.): Dansk på ny, 2017 

ARMADILLO: Skriftlighedsforløb DHO (padlet.com) 

Omfang 

 

18 timer ca. 4% 

Særlige 

fokuspu

nkter 

− udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 

− analysere og fortolke fiktive tekster 

−  analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

− perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 

æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 

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. 

− Udarbejde en større skriftlig opgave 

 

 

 

 

 


