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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin  

August 2012 – maj 2015 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse  hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jørgen Klærke 

Hold HH11-12 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Læsekursus 

Titel 2 Processkrivning 

Titel 3 Sprog og kommunikation  

Titel 4 Freud og Jungs teorier, gys og splatter 

Titel 5 Litteraturhistorie 

Titel 6 Nyhedsformidling 

Titel 7 Periode 1930erne 

Titel 8 Tendenser i samtiden 

Titel 9 Mediehistorie 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Læsekursus 

Indhold Annie Mygind og Stig Winding: Læs bedre. 2003.  

Trine Bryld: Hvid som sne. Til læsetræning 

Leif Davidsen: Ti minutter i vor tid. Læsetest 

Jan Sonnergaard: William. 1997. Læsetest. 

 

Annie Mygind og Stig Winding: Læs bedre – lærerhæfte. 

 

 

Omfang 

 

 14 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Det undervisningsforløb havde en forbedring af de almene studiekompetencer som 

fokus. Det er et forløb, hvor man kan samarbejde med flere fag. 

Almene studiekompetencer: at kunne læse hurtigere og mere sikkert. Forskellige 

træningsformer til at forbedre læsehastigheden blev gennemgået og indøvet. Elever-

ne skulle daglig træne i læsning derhjemme og ud fra dette føre en læsedagbog. 

Almen studiekompetence: At styrke det faglige udbytte af læsningen i alle fag: Her 

blev forskellige avancerede læseteknikker og forståelsesstrategier gennemgået og 

afprøvet. 

I slutningen af kurset skulle eleverne aflevere en læserapport (5 elevtimer) vedlagt 

deres træningsdagbog. Denne rapport skulle beskrive og vurdere den enkelte elevs 

udvikling i forløbet i forhold til træningen og i forhold til læseniveau før, under og 

efter træningsforløbet. Eleven skulle også skrive om sin oplevelse og forståelse af 

bogen Hvid som sne, som var brugt i læsetræningen. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/skriftligt arbejde 
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Titel 2 

 

Processkrivning 

Indhold Ellen Krogh m.fl.: Skrivebogen. 1994. s. 17-57. 

 

 

Omfang 

 

 8 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læseplanens mål er her, at eleven skal kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt 

hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Ligele-

des at eleven skal kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herun-

der oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. 

 

Kompetence: at kunne bruge skrivning på forskellig måde. Formidlingsskrivning og 

tænkeskrivning blev gennemgået og udøvet. 

Kompetence: at have viden og erfaring med skriveprocessen ved skriftlige opgaver. 

Skriveprocessens 5 faser blev gennemgået og udført. 

I sammenhæng med processkrivningen skulle eleverne skrive en redegørelse (5 elev-

timer). De kunne vælge mellem 3 emner a. unges forhold i din kommune, b. Det 

danske demokrati, c. Økologi i Danmark.   

Der blev gennemgået, hvad en redegørelse er. De 5 faser i skriveprocessen blev så 

gennemført i forhold til denne redegørelse i et forløb, hvor eleverne fik arbejdstid i 

timerne udover elevtiden. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/skriftligt arbejde 
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Titel 3 

 

Sprog og kommunikation  

Indhold Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation. 2005. s. 9-94, s. 115-147 

Steen Beck m.fl.: Gyldendals studiebog 107-111. 2005. (Retorik) 

 

Tekster til gruppearbejde: 

Theodor / Hasse Andersson: Himmelhunden (sang) 

Ved Betinas konfirmation d.4. maj. 2003. 

Andreas og Sebastian snakker om musik. Uddrag af samtale. 

Bekendtgørelse om Lov om hunde. 1969. 

Morten Runge, Jyllands-Posten. 17/3 2005. ”39 år i førertrøjen” 

Chr. Richardt: Altid frejdig, når du går. 1867 

Horoskopet, nr.1, 2005. Skorpionen.  

”15-årig pige fangede røver”, i: Politiken, 16. oktober 2004 

Niels Dujardin: ”BUPL-bavl”, debatindlæg i Politiken, 19/9 2004 

Tekst: ”Forord” Fra Fairplay, udgivet af skatteministeriet, okt. 2004. 
Debatten, DR2, 14/10 2004, uddrag af diskussion med emnet folkekirken. 

 

Opgave i kommunikation (3 elevtimer) 1. år: 

Tekst: Red kvindeliv. 2005 

 

Teksterne er fra Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation. Tekster og arbejds-

spørgsmål. 2005.  

 

Opgave (4 elevtimer) – 1. år 

Der skal skrives et læserbrev om et selvvalgt emne, eller man skal forholde sig til me-

ninger/holdninger i et læserbrev, man selv finder. Derefter skal man redegøre for, 
hvordan ens læserbrev er bygget op og ligeledes for argumentationens opbygning, og 

derefter, hvorfor det/den er bygget op på denne måde. 

 

Analyseopgave i holdning, sprog og argumentation (5 elevtimer) – 1. år: 

Tekster:  

Lars Aslan Rasmussen: Las os få afkriminaliseret hashen. 

Kommentar bragt i Berlingske d. 6. juni 2012. 

Jesper Ørsted: Nej Lars, det er ikke forbuddet der skaber problemer. d. 7. juni 2012 

Kommentar til Lars Aslan Rasmussen bragt i Berlingske d. 6. juni 2012. 

 

 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her, at eleverne skal kunne demonstrere indsigt i sprogets opbyg-

ning, brug og funktion samt kunde anvende grammatisk og stilistisk terminologi.  

Det er altså kompetencen at kunne anvende viden om det danske sprog – analysere i 

forhold til kommunikation, stil, sprog og argumentation. Det handler også om at ud-

vikle et sprog om sprog for at blive mere bevidst som sprogbruger. 

Læseplanens mål er også her, at eleven skal kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
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hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Ligeledes 

at eleven skal kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer. 

 

 

Sprog og kommunikation kap. 1 omhandler kommunikation. De forskellige kontekster 

en tekst kan være i. Afsender og modtager i skriftlig og mundtlig kommunikation. 

Sprogets forskellige kommunikative funktioner. Direkte og indirekte sproghandlinger. 

Kap. 2 omhandler det mundtlige og det skriftlige sprog. Kendetegn. Her også lav og 

høj stil. Udviklingen fra mundtligt sprog til skriftligt sprog. Blandingsformer mellem 

skriftligt og mundtligt sprog 

Kap. 3 omhandler semantik – ordenes betydning. Denotation og konnotation. Eufe-

misme. Synonym. Antonym. (Sproglige kategorier. Billedskemaer og metaforer. Meta-

for og symbol). Det med parentes angivet er endnu ikke gennemgået. 

Kap. 4 omhandler tekstens helhed og sammenhæng. Helhed for modtageren – (drage 

slutninger) modtageren udleder sammenhæng på baggrund af nogle oplysninger og 

forventninger. Genreforventninger, situationsforventninger. Økonomiprincippet. 

Helhed for afsenderen – koblinger (hvad der binder teksten sammen til en helhed). 

Ordkoblinger. Sætningskoblinger. Valg af koblinger. Informationsøkonomi – række-

følge af informationer i teksten. Indledninger. Afsnit og overskrifter - emnesætninger. 

Redundans. 

Kap. 5 omhandler argumentation. Påstand og belæg, underliggende belæg, implicit 

påstand. Autoritetsargumenter – horisontal og vertikal opinionsleder, flytning af auto-

ritet, mængden som autoritet, underminere autoriteten. Ordvalgsargumenter – define-

rende argument (eksplicit eller implicit), generalisering, sammenligning, metaforer. Ar-

gumentmarkør, gendrivelse, nedtoning, optoning. Manipulation, udvalgsprincippet. 

 

Kap. 7 omhandler sproglige variationer. Modersmål, andetsprog, fremmedsprog. Sprog 

og identitet. Sproghistorie. Dialekter. Sociolekter Dansk i kontakt med andre sprog i 

dag – låneord. Domænetab og sprogpolitik. 

 

Gyldendals studiebog – om retorik – begreberne etos, patos, logos, stil: høj, lav, neu-

tral, troper og figurer 

 

Genren læserbrev er blevet gennemgået. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde 
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 Titel 4 

 

Freud og Jungs teorier, gys og splatter  

Indhold Lars Jensen & Steen Lassen: Det ubevidste. 1986, s. 4-22. 

Martin Levander: Anvendt psykologi s. 54-56. (om Jung) 

Papir om Jungs teori. 

 

Primær litteratur:  
Tove Ditlevsen: Vorherrebevares (1948) i Det ubevidste 

Tove Ditlevsen: Appelsiner (1963) i Dansk læsebog 

Leif Panduro: Uro i forstæderne (1962) i Det ubevidste. 

Leif Panduro: Tur i natten (1964) 

Anders Bodelsen: Skygger (1967) – i Det ubevidste (Freud og Jung) 

Prinsessen med de tolv par guldsko (eventyr) (Jung) 

 

Ebbe Krogh m.fl.: Gys, splat og Freud (1994), s. 5-37 

 

Primær litteratur: 

B.S. Ingemann: Glasskabet (1847) 

Robert Louis Stevenson: Af Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1886) 

Bram Stoker: Af Dracula (1897) 

Stephen King: Af Carrie (1974) 

William Faulkner: En rose til Emily (1930) 

Robert Bloch: Enoch (1945, 1960) 

Clive Barker: Af Statslegemet (1985) 

Hitchcock: Psycho (1960) – hovedværk. Film. 

Dennis Lynch: Blue Velvet (1986) 

 

Analyseopgave (paropgave 2+2  elevtimer) – 1. år: 

Kampmann: Emilie Grüen (1962) – i Det ubevidste 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her, at eleven skal kunne selvstændigt udføre en metodisk og 

relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, 

såvel mundtligt som skriftligt. 

Endvidere at kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, 

kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervs-

relaterede sammenhænge. 

Samt kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende 

 

Freuds og Jungs psykologiske teori er blevet gennemgået til brug som analysered-

skab. Ved Freud personlighedsmodellen, drifter, forsvarsmekanismer, barnets 

udvikling, neuroser og psykoser.  

Der er blevet analyseret/fortolket en række tekster, hvor hovedvægten i analysen 

er lagt på den psykologiske indgangsvinkel ved brug af Freuds teorier. 



 

Side 7 af 16 

 

Gysergenren og splattergenren er blevet gennemgået. Genrens historie. Hvordan 

Freuds teori kan bruges som analyseredskab. 

Der er blevet analyseret/fortolket en række litterære tekster + film, der samlet skal 

give et overblik over genrens historie og karakteristika.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde 
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 Titel 5 

 

Litteraturhistorisk fokusområde: Tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år  

Indhold Om Folkeviser: 
Sekundær litteratur: 

Peter Kaspersen m.fl.: Spurvesol Bind 1. s. 110-114  

Folkevise: Hr. Ebbes døtre. 

 

1600-tallet: 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind I. (1996) s. 104-115 

Primær litteratur: 

Kingo: Velkoms tanker. (1676) 

 

1700-tallet - Pietisme og rationalisme (1720-1800): 

Sekundær litteratur: 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind I. s. 116-131 

Bind II, s. 220-221 (Klassicisme), s. 252 (Rationalisme) 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind II. s. 65-76. (Om Holberg) 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind II. s. 18-19 (Om Biehl) 

 

Primær litteratur: 

Brorson: Halleluja! Jeg har min JEsum funden. 1739 

Holberg: Erasmus Montanus. Uddrag. (1723) 

Charlotte Dorothea Biehl: ”Mit ubetydelige Levnedløb” 1787 

 

Romantikken (1800-1870): 

Sekundær litteratur: 

Helle Christiansen: "Geist - Romantikken i Danmark 1800-1850", s. 21-55, 58-64, 

86-87, 97-102, 136-137, 145-147. 

Ib Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind II. Gyldendal 1996. s. 10-12, s. 

21-23, s. 49-52, 52-53, s. 76-77, s. 128-129, s. 180-181. 

Susan Mose m.fl.: Danske forfatterskaber bind I, s. 312-313. 

 

Primær litteratur: 

Oehlenschläger: "Guldhornene" (1803) i Geist 

Ingemann: Uddrag af "Valdemar Seier" (1826) i Geist 

Thomasine Gyllembourg: De lyse nætter (1833-34) – uddrag. i Geist 

Blicher: Sildig opvågnen i Dansk læsebog (1828) 

 

H.C. Andersen: "Hyrdinden og Skorsteensfeieren" (1845) 

H.C. Andersen: "Skyggen" (1847) 

H.C. Andersen: "Den lykkelige familie" (1848) 

H. C. Andersen: „Den grimme ælling“. (1844) 
 

Det moderne gennembrud 

Sekundær litteratur:  

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind I s. 196-223. 
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Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind II s. 16-18, s. 27-29, s. 77-79. s. 

137-139,  

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind II: s. 218-219 (Impressionisme) 

s. 246-247 (Naturalisme) 

 

Primær litteratur: 

 J.P. Jacobsen: Et skud i taagen (novelle) 

Pontoppidan: Bonde-idyl (1883) – novelle 

Herman Bang: Foran alteret (1880) – novelle 

Amalie Skram: En rose. (1899) - novelle 

Victoria Benedictsson: Ur Store boken (1888) 

Ibsen: Et dukkehjem (hovedværk) 

 

Symbolismen (1890-1900): 

Sekundær litteratur: 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind 1 s. 256-263. 

 

Primær litteratur: 

Sophus Clausen: På Skanderborg station (1884) - digt 

 

Det folkelige gennembrud (1900-1920): 

Sekundær litteratur: 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind I, s. 224-244.  

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind II s.119-121 

Primær litteratur: 

Johannes V. Jensen: Bo'l - novelle 

Aakjær: Tyendesang. (1909) – digt 

Andersen Nexø: Pelle Erobreren. Barndom. 1906. Hovedværk. 

 

Ekspressionisme (1920erne) 

Sekundær litteratur: 

Litteraturhåndbogen bind 1 s. 289-292. Modernistisk litteratur.  

Primær litteratur: 

Tom Kristensen: Middag (1920) - digt 

 

1940erne,1950erne, 1960erne: 

Sekundær litteratur:  

Ib Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind I. s. 332-336 + Bind II 

"Eksistentialisme" s. 204-205 (1996) 

"Filosofiske grundholdninger" + "Det eksistentielle" uddrag fra Litterære 

grundholdninger 2 

Ib Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Bind II. Gyldendal 1996. s. 53-55 

Primær litteratur: 

Karen Blixen: Kongesønnerne. (1946) 

Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) 

Peter Seeberg: Patienten. (1962) 

Klaus Rifbjerg: Frække Jensen (1964) 
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Essaygenren gennemgået 

Opgave: Essay (5 elevtimer) 

 

Omfang 

 

70  lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle mål:  

Forløbet træner elevens evne til abstraktion og til at analysere, fortolke, perspekti-

vere og vurdere. 

Forbedre evnen til at kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende 

 

Dansk-faglige mål:  
- selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og 

fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel 
mundtligt som skriftligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om histori-
ske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kom-
munikative og erhvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strøm-
ninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og 
samfund 

- kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betyd-
ning for udviklingen af nutidens tankegang 

- kunne navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret se-
lektere og dokumentere 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/skriftligt arbejde 
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Titel 6 

 

Nyhedsformidling 

Indhold Henning Olsson m.fl.: Ryd forsiden (2004) s. 15-115. 

 

Analyse af diverse avisartikler 

Gruppeopgaver: skrive en nyhedsartikel, et portrætinterview eller en oplevelses-

journalistisk artikel. 

 

Billedanalyse og reklameanalyse 

Jane Kristensen m.fl.: Billedanalyse. 1987. s. 90-93 

Helle Christiansen m.fl.: Kreativ reklame (1990) s 65-111 

 

Analyser af diverse billeder og reklamer  

 

Nyhedsanalyse af avisartikler – (5 elevtimer) 

Billedanalyse – (5 elevtimer) 

 

Omfang 

 

32 lektioner - + 12 lektioner (billedanalyse) 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 

- kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster 

og kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer 

- selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

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

ligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger in-

den for litteratur og medier og samspillet mellem kultur og samfund. 

- kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer.  

- kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende 

 

Nyheder – nyhedsbegrebet er gennemgået – nyhedsbehov, nyhedskriterier, ny-

hedsindsamling. 

Nyheder i avisen – nyhedsredaktionen, nyhedsgenrer, avisens opbygning, layou-

tet, nyhedstrekanten, sproglige virkemidler, syntaks. 

En række artikler specielt fra Ekstra Bladet er blevet analyseret i forhold til form 

og indhold herunder holdning. Vi har forsøgt at opstille et værdiunivers for EB. 

Også artikler fra JP og Politiken er blevet analyseret. 

 

 

Genrerne nyhedsreportage, portrætinterview, oplevelsesjournalistisk artikel er 

blevet gennemgået. 

Væsentligste ar- Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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bejdsformer  
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Titel 7 

 

Periode: 1930erne 

Indhold Sekundær litteratur:  

Ole Ravn: Før Nu Tid 1929-39. Krise og konflikter. s. 6-13 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Gyldendal 1996. Bind I: s. 266-269, 

s. 293-318. Bind II: 62-63. 

"Den marxistiske grundholdning" uddrag fra Litterære grundbegreber 2 

Ib Fischer Hansen: Litteraturhåndbogen Bind II. ”Marxisme” 1996 s. 237-239" 

Johs. Fibiger m.fl.: Litteraturens veje. ”Marxisme.” s. 441. Gad 2000. 
Ole Ravn: Dansk nationalsocialistisk litteratur 1930-45. 1979. s. 62. 

Karsten Koch m.fl.: Hagekorset i Norden. 1983. s. 104-107 

Dansk litteraturs historie bind 4, 2006. s. 395-396. ”På den yderste højrefløj”. 
Morten Brask m.fl.: Jøden og arieren (1995) s. 41-50 

TV-udsendelse om PHs Danmarksfilm 

Dokumentarfilm: Jøden og arieren 

 

Primær litteratur: 

Hans Kirk: Litteratur og tendens (1927) - sagprosa 

Harald Herdal: Kolonihaven (1933) - i Dansk læsebog. Novelle 

Hans Scherfig: Det forsømte forår (1940) Hovedværk 

Olsen: Larsen, verdens herre. - sagprosa 

PHs Danmarksfilm (1935) Hovedværk 

Anmeldelser af PHs Danmarksfilm fra BT, Politiken og Arbejderbladet (1935) 

Poul Henningsen: Kulturkampen (1938) - digt 

Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (1940) – digt 

Abell: Melodien, der blev væk. (1935) – uddrag. – skuespil. 

Mogens Klitgaard: Mørkemændene truer (1938) - sagprosa 

Tage Philipson: Dida Dederding som seksualrådgiver (1937) - sagprosa 

N.S.U.-Føreren (1939) - sagprosa 

Anonym: Brydningstid (1935). - novelle 

Knud Secher: National kunst og aandelig terror (1936) – sagprosa 

Filmen Det forsømte forår 

 

Opgaver – 2. år (2 x 5 elevtimer): Litterær analyse. 

H.C. Branner: Et barn og en mus (1939) 

Bengt Bengtson: ”Sommer”(1934) samt Anonym:”BÆR FREM VORT 
HAAGEKORS I NORDEN 

 

Omfang 

 

 40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 

- selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolk-

ning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som 

skriftligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-
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relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger 

inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. 

- kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang. 

-  kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende. 

 

1930erne gennemgås med hovedvægt på 3 ”ismer”, bevægelser: 
Marxisme/kommunisme 

De kulturradikale 

Nazismen. 

 

Følgende temaer/emner er der også blive fokuseret på: 

Krisen 

Den lille mand (småborgerskabet, funktionærstanden) 

Barndommen, opdragelse, seksualitet 

Kulturkamp, demokrati – diktatur 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 

 

 
Titel 8 

 

Tendenser i samtiden 

Indhold Sekundær litteratur: 

Vibeke Blaksten: Nyeste tid. Gyldendal. (2003) s. 6-37 

Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 3. s. 501-502  

Rasmus Grøn m.fl.: Nye øjne at se med. Virkelighedstemaet i dansk realisme. s. 9-

23. (2006) 

Claus Christensen m.fl.; Livsværk. Det selvbiografiske i dansk litteratur.(2008) 

 
 

Primær litteratur 

Helle Helle: Roligt ungt par. (1996) 

Jan Sonnergaard: Frels de raske – skyd en syg! 
Jacob Ejersbo: Røgringe. (2000)  
Pia Juul: Mit forfærdelige ansigt. (2004) 
Naja Marie Aidt: Bulbjerg. (2006) 
Knud Rømer: Den som blinker er bange for døden (2006) uddrag. 
Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor. – uddrag 
Jørgen Leth: Det uperfekte menneske (uddrag) 
Maria: Cuculiza:"Du er en gammel gris” Frederik Stjernfelt m.fl.: "Kommentar: 
Syndebukken" 
 

Hovedværk: Yahya Hassan (2013)  

 

Omfang 15 lektioner 



 

Side 15 af 16 

 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle mål:  

Forløbet træner elevens evne til abstraktion og til at analysere, fortolke, perspekti-

vere og vurdere. 

Forbedre evnen til at kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende 

 

Dansk-faglige mål:  
- selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og 

fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel 
mundtligt som skriftligt.  

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om histori-
ske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kom-
munikative og erhvervsrelaterede sammenhænge.  

- kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betyd-
ning for udviklingen af nutidens tankegang  

- demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger 
inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og sam-
fund  

- kunne navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selek-
tere og dokumentere 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

 
Titel 9 

 

Mediehistorie 

Indhold Sekundær litteratur: 

Billedanalyse: 

Jane Kristensen m.fl.: Billedanalyse. 1987. s. 90-93 

Dramaturgi og billedæstetik, fiktionsfilm  

Peter Madsen m.fl.: Medier (2005) s. 33-48, s. 146-158 

 

Primære materialer: 

Forskellige billeder 

Kortfilm: 

En forelskelse (2008) 

Sort, hvid, grå (2000) 

Grisen (2008) 

Valgaftenen (1998) 

Ernst og lyset (1996) 

Skal vi være kærester (1997) 

Life is a bitch (2008) 

 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus- Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 



 

Side 16 af 16 

punkter - kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster 

og kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger 

inden for litteratur og medier og samspillet mellem kultur og samfund.  

- selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

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

ligt.  

- kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende  

- kunne navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 

dokumentere 

 

Avisens historie er i skitseform blevet gennemgået. Mundtlig nyhedsformidling. 

Den trykte nyhedsformidling – de første aviser. Firebladssystemet. Journalistik-

kens selvstændiggørelse. Omnibus-avisen og tabloidavisen. Gratisaviser. 

Radioens historie er blevet gennemgået. Fra statsradiofonien med kultur, under-

visning, (lødig) musik, nyheder – ”dannelses”radioen, over 1960erne med radio 
Merkur, P3 og popmusikkens indtog, I 1980erne brydes DRs monopol, lokalra-

dio, reklameradio. Moderniseringen af DRs programmer. Flere kanaler. 

TVs historie er ligeledes blevet gennemgået. DRs monopoltid, oplysende og be-

lærende TV, public service, den tekniske udvikling. 1980erne – lokal-TV, TV2, 

reklamer, privatejede TV-stationer. Modernisering af DR – DR2. TV2 – 

TV2Zulu, TV Charlie – planer om salg af TV2. DRs byggeri, diskussion om pub-

lic service. 

 

Forløbet af en billedanalyse herunder billedsprogets terminologi er gennemgået. 

 

Dramaturgi og billedæstetik til filmanalyse er gennemgået. 

 

Filmhistorie  

 

Essay-genren er gennemgået 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/skriftligt arbejde 

 

 


