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

Grundforløb: Dansk kultur og identitet

Indhold

Oehlenschläger Der er et yndigt land
Shu-bi-dua Danmark
Online computerspil: today I die
HCA Den grimme Ælling
Rune T. Kidde Den grumme ælling
Leif PanduroUro i forstæderne
Kortfilm ”Noah”
Svensk nationalsang Du gamla, du fria
Volvo-reklamer:
”Volvo XC70 feat. Zlatan – Made by Sweden”
”Volvo V90: Made by Sweden ”Prologue” Featuring Zlatan Ibrahimovic
“Volvo V90: Made by Sweden “Epilogue” Featuring Zlatan Ibrahimovic
Billeder:
Asger Jorn Den foruroligende ælling
Valgplakat ”Stauning eller Kaos!”
Valgplakat ”Thorning og Kaos!”
2 Smirnoff-reklamer om hhv. Newton og Amor og Edens have
Maleri: Skolen i Athen
Maleri: 100 years of film
Aage Rasmussens turistplakat ”Danmark”
Omar Marzouk satireplakat af A. Rasmussens turistplakat ”Danmark”

Omfang

10%

Særlige fokuspunk- Fokus på genrer. Forløbet skal give en introduktion til forskellige genrer med
ter
samme tematiske fokus: Dansk kultur og identitet.
Faglige mål:

-udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt som
skriftligt
̶ demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grammatisk terminologi
-anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst,
herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
̶ analysere og fortolke fiktive tekster
̶ analysere og vurdere ikke-fiktive tekster
̶ demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske
problemstillinger

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde
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Titel 2

Hovedværk: Banedanmark

Indhold

Kernestof:
Novellesamling: Peder Frederik Jensen Banedanmark (2014)

Omfang

5%

Særlige fokuspunkter

I forlængelse af grundforløbets tema om dansk kultur og identitet læstes dette hovedværk med fokus på taksonomi og citatteknik.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde

Titel 3

Ikoniske taler. Retorik-forløb.

Indhold

Kernestof:
Dronningens nytårstale 1984
Jens Stoltenbergs tale ved Oslo Domkirke 24.07.2011
Uddrag af: Martin Luther King ”I Have A Dream”
Læst i forbindelse med repetition (Emil):
- Thorning-Schmidt, Helle: Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012
- Hendes Majestæt Dronningen: Hendes Majestæt Dronningens tale om corona-situationen den 17. marts 2020

Hovedværk:
Film: ”Thank You For Smoking”
Supplerende stof:
Jens Stoltenbergs tale ved Oslo Rådhusplads 25.07.2011
Ikoniske citater fra diverse taler
Modeller og teorier:
- Det retoriske pentagram
- Retoriske stilfigurer
- Appelformer
- Lidt argumentation
Omfang

15%

Særlige fokuspunkter

Uddybning af AP med fokus på retorik og retoriske stilfigurer.
Kun meget lidt fokus på argumentation. Der er i forbindelse med forløbet arbejdet med skriftlighed, hvor eleverne har skrevet egne taler.
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Faglige mål:
-

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

-

anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst,
herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grammatisk
terminologi
demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige
sammenhænge
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

-

Forbindelse til studieområdet:
Der har i SO3 været fokus på skriftlighed, og der har indgået elementer fra dette
sproglige forløb, herunder elevernes udtryk, skriftlige fremstilling, indsigt i sprogets brug.
Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Titel 4

Hjemstavn

Indhold

Kernestof:
Uddrag af: Knud Romer Den som blinker er bange for døden
Åbent brev til Romer fra Weekend-Avisen ”Kære Knud”
Lisbeth Brun ”Alle disse døde dyr”
Joh. V. Jensen ”B’ol”
Uddrag af: Martin Andersen Nexø Pelle Erobreren“ Del 1: Barndom
Yahya Hassan: ”Barndom”, ”Trælameller”, ”Du kommer i helvede min bror”,
”Jetlagformørkelse”
Sarah Rahmeh ”Jeg kommer fra et land langt væk” (fra ”Spoken Words” i KBH)
Hovedværk:
Erling Jepsen Kunsten at græde i kor
Supplerende stof:
Jyllandsposten 2007: ”Barndommen der blev kastet op” – interview med Erling
Jepsen
Freud ”Det uhyggelige”
Litteraturens veje: ”Stedernes mening”
Notabibliotek: ”Nyere hjemstavnslitteratur”

Omfang

10%

Særlige fokus-

I dette forløb om hjemstavn har der været fokus på følgende:
Side 4 af 15

punkter

-

moderne hjemstavnslitteratur fra årtusindskiftet
klassisk hjemstavnslitteratur fra århundredeskiftet
hjemstavn blandt tosprogede mennesker med flere hjemstavne end blot én.

Der har i forløbet været særligt fokus på skriftlighed, hvor der har været fokus på
analyse, herunder fokus på vinkling af analyse, fokus på relevant og sammenhængende analyse (udvælgelse af analyseværktøjer og -punkter) og fokus på dokumentation. Tilknyttet skriftligt arbejde er en analyse og fortolkning samt introduktion
til essay samt aflevering af essay.
Faglige mål
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel
mundtligt som skriftligt
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
- analysere og fortolke fiktive tekster
- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres forbindelse til nutiden
- 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

Væsentligste
arbejdsformer

Kernestof:
- dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og
professionelle sammenhænge
- mangfoldige litterære genrer
- danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder
- mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg,
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og
Klaus Rifbjerg
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder
Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde

Titel 5

Medieanalyse

Indhold

Kernestof:
Avisartikler:
Ekstra Bladet: ”Stød Peter Madsens forklaring i sænk” – nyhedsartikel (4/4-2018)
JP: ”Den ene ekspert gjorde Madsen vred, den anden fik anerkendende nik” –
Nyhedsartikel (4/4-2018)
Politiken: ”Sociale medier svækker tillid til nyheder” – nyhedsartikel (31/10-2018)
JP: ”Vi har dræbt Charlie Hebdo” – reportage (8/1-2015)
Ekstra Bladet ”Mere kage” – Leder (3/9-2019)
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JP: ”Håndtrykket” – Leder (9/9-2018)
JP: ”At give hånd er at vise respekt – tvang er undertrykkelse og diktatur” – debatindlæg (9/9-2018)
Dokumentarer:
”Historien om Danmark” afsnit 10
”Økologiens bagside”
Uddrag af: ”En morder vender hjem”
”Mission kvindehandel” Del 1
”Mørkets lakajer” Del 1
”Dømt til behandling” Episode 1
”De anbragte piger” Del 1
Uddrag af: ”Valomanden”
Uddrag af: ”66 scener fra Amerika”
Læst i forbindelse med repetition (Emil):
Artikler:
- Blüdnikow, Bent: ’Usandheder og manipulation i DRs historieserie’ i Berlingske
d. 21/10-2017
- Ebbesen, Karen: 'Emil Midé skal være far' på tv2.dk d. 24. maj. 2018, 13:03

Hovedværk:
Dokumentar: ”De overlevende fra Utøya”
Supplerende stof:
Kjørup, Søren: ’Sandfærdige løgne’
Schepelern, Peter: ’Hvad er sandhed?’
Poulsen og Olsen: ’Nyhedsartiklens farvelade: Sproglige virkemidler’ i Ryd forsiden
(2004).
Goffmans kommunikationsmodel
Langdahl (m.fl.): ’Mediegenrer’ i Krydsfelt (2017)
Elevoplæg ud fra følgende tekster i forbindelse med repetition (Emil):
Artikler:
- Ingemann, Bruno: ’Indsats for ældre, demente og psykisk sårbare: Kommune
vil hjælpe corona-isolerede’ i Randers Amtsavis d. 17/04-2020
-

Lykkeberg, Rune: ’Coronakrisen viser, at vi godt kan: Det er nu, vi skal hæve
den grønne fane’ i Information d. 20/04-2020

-

Svendsen, Anders Byskov (m.fl.): ’Tvivlsom kvalitet af beskyttelsesudstyr’ på
dr.dk d. 20/04-2020

-

Reimer-Elster, Mirco: ’Med livet som indsats: Wisconsins 'farligste valg nogensinde' deler vandene’ på tv2.dk d. 9/4-2020

-

Steinmetz, Jesper: ’Mit forandrede liv I USA’ på tv2.dk d. 1/4-2020
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Dokumentarer:
- DR: Vilde vidunderlige Danmark: Søer og vandløb (2020) – uddrag

Omfang

15%

Særlige fokuspunkter

Fra mundtlig kultur og runer i middelalderen til multimediekulturen i vores moderne digitale tidsalder.
- Fakta og fiktion, koder og kontrakter
- Aviser: Avistyper, nyhedskriterier, sproglige virkemidler i journalistik, nyhedstrekanten
- Avisens genrer: informationsgenrer, opinionsgenrer og fortællende journalistik
- Kommunikationsanalyse. Fokus på argumentation og sprog. Retoriske virkemidler og argumentationskneb
- Toulmins udvidede argumentationsmodel
- Analyse af pressefoto
- Dokumentaren: Typer og fortælleformer
- Filmiske virkemidler
Faglige mål:
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grammatisk terminologi
- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge
- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier,
herunder samspil med internationale strømninger
Kernestof:
- billeder, film og øvrige multimodale tekster
- sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster
- dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og
professionelle sammenhænge
- mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst
én roman og to øvrige skønlitterære værker
- litteratur-, sprog- og mediehistorie.

Væsentligste
arbejdsformer

Forbindelse til studieområdet:
Dansk indgik i SO5 – Mediacamp. I SO-forløbet er der arbejdet med medier og
skriftlighed, hvor eleverne har udarbejdet egne pressemeddelelser.
Klasseundervisning/gruppearbejde
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Titel 6

Optakt til DHO: Fra Ludvig til Trille

Indhold

Kernestof:
Vanitasmalerier
Uddrag af: Holberg Erasmus Montanus
Christian Lollikes fortolkning af Erasmus Montanus på Aarhus Teater
Pontopiddan Ane Mette
Skram Lucie
Sigøjnerkompagniet I kan ikke slå os ihjel
Diverse reklamer fra 50’erne og 60’erne med fokus på kønsroller
Trille Hej søster
Bjørn Nørregaard Hesteofring
Klaus Rifbjerg Det er blevet os pålagt
Bianco-reklame ”Women need more”
https://www.elle.dk/mode/nyheder/womenneedmore-bianco-prikker-tilkvindekampen-i-ny-kampagne#billede-14830-3
Hovedværk:
Ludvig Holberg Erasmus Montanus, læst uddrag, opført af Christian Lollike på Aarhus Teater

Omfang

Supplerende stof:
Litteraturhistorien på langs og på tværs: ”Introduktion til barokken”
Youtube: Rather Homemade Productions “Oplysningstiden”
Uddrag af: Brandes’ indledningsforelæsning ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur”
To malerier: Christoffer-Wilhelm Eckersberg: ”Bella og Hanna. M.L. Nathansons
ældste døtre” (1820) og Bertha Wegman: ”Portræt af Jeanna Bauck” (1881)
Youtube: “Kursus for husmødre der vil på arbejdsmarkedet”
“Anonyme ”hadesider” hænger politikere ud med falske citater og satire”, Berlingske 23. marts 2019
5%

Særlige fokuspunkter

Forløbet har fungeret som optakt til dansk-historieopgaven (DHO). Der har været
særligt fokus på introduktion til litteraturhistorie og på skriftlighed som optakt til
DHO.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde

Titel 7

Litteraturhistorie

Indhold

Kernestof:
Middelalder (Dorete):
- Ebbe Skammelsen
- Jomfruen og Dværgekongen
Barok (Dorete):
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-

Uddrag af: Thomas Kingo: ”Keed af Verden, kjær af Himmel”
Anders Bording ”Fødselsdagsdigt til Fr. III”

Romantikken (Dorete/Emil):
- Adam Oehlenschläger ”Guldhornene” (1803) (Dorete)
- Andersen, Hans Christian: Nissen hos spækhøkeren (1852) (Emil)
- Andersen, Hans Christian: Skyggen (1847) (Emil)
- Bendtz, Wilhelm: ”Familien Waagepetersen” (1830) (Emil)
- Blicher, Steen Steensen: ’Hosekræmmeren’ (1829) (Emil)
- Bærentzen, Emil: ”Familiestykke” (1828) og ”Konferensråd Gerhard Christopher Schram og hans familie i hjemmet, Nørregade 5” (1829) (Emil)
- Uddrag af: Grundtvig ”Er Lyset for de Lærde blot” (Dorete)
- Udvalg af Caspar David Friedrich-Malerier: ”Munk ved Havet”, ”Vandere
over Taagehavet”, ”Middagen”, ”Ishavet” (Dorete)
- Enkelte nationalmalerier af Købke og Eckersberg (Dorete)
Det moderne gennembrud:
- Bang, Herman: Irene Holm (1890)
- Henningsen, Erik: ’Barnemord’ (1886)
- Henrik Pontopppidan: Naadsensbrød – uddrag
- Skram, Amalie: Constance Ring
Det folkelige gennembrud:
- Johannes V. Jensen: Arbejderen (1906)
- Martin Andersen Nexø: Lønningsdag – en idyl (1900)
- P.S. Krøyer: Fra Burmeister og Wains jernstøberi (1885)
Mellemkrigstiden:
- Tom Kristensen: ’Det blomstrende slagsmål’ i Fribytterdrømme (1920)
- Rudolf Broby-Johansen: ’Bordelpige dræber ufødt’ i BLOD (1922)
- Ernst Ludwig Kirchner: Self Portrait As A Soldier (1915)
Efterkrigstiden:
- Karen Blixen: ’Peter og Rosa (uddrag med historien om de blå øjne)’ (1942)
- Martin A. Hansen: ’Roden’ (1961)
- Henry Heerup: "Atombomben" (1960)
Modernisme og realisme (1960-1980’erne):
- Klaus Rifbjerg: ’Livet i badeværelset’ fra Konfrontation (1960)
- Michael Strunge: ’SRÅT OP’ fra Skrigerne (1980)
- Michael Strunge: ’Natmaskinen’ fra Vi folder drømmens faner ud (1981)
- Asger Jorn: Den foruroligende ælling (1959)
Postmodernisme (1990’erne)
- Jan Sonnergaard: ’Sex’ fra Radiator (1997)
- Helle Helle: ‘En stol for lidt’ (1995)
Hovedværk:
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-

Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner (1977)

Supplerende stof:
Oplæg fra elever om
- Romantikken og Oehlenschläger
- Sædelighedsfejden
- Det folkelige gennembrud
- Mellemkrigstiden og ekspressionisme
- 60’erne
- 70’erne og Vita Andersen
- 1990’erne og Michael Kvium
Dokumentar:
- DR: 1800-tallet på vrangen: Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner, 1864-1880,
S2:E2 (2007)
Grundbøger/opslagværker:
- Analysevejledninger i Larsen: Håndbog til dansk, Systime (2020)
- Fibiger og Lütken: Litteraturens veje, Systime (2020)
- Kjær-Hansen (m.fl.): Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime (2020)
- Kristensens (m.fl.): Litteraturens huse, Systime (2020)
- Rangvid og Sørensen: Brug litteraturhistorien, Systime (2020)
Elevoplæg ud fra følgende tekster i forbindelse med repetition:
Litteratur:
- Bang, Herman: Den sidste balkjole (1887)
- Grundtvig, N.F.S.: ’Gunderslev Skov’ i avisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn,
1808
- Ibsen, Henrik: Et dukkehjem (1879) – uddrag
- Thomsen, Søren Ulrik: ’Levende’ fra City-slang (1981)
Billedkunst:
- Skovgaard, Peter Christian: Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen, 1857.
- Phillipsen, Theodor: En sen efterårsdag i Dyrehaven. Solskin,1886.
Omfang

20%

Særlige fokuspunkter

Der har i forløbet været særligt fokus på litteratur, litteraturhistorie og fortolkning.
Derudover har der løbende i forløbet været fokus på sprog, hvor eleverne har
skulle trække på deres viden fra tidligere sprogforløb samt AP.
Faglige mål:
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grammatisk terminologi
- analysere og fortolke fiktive tekster
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge
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demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres forbindelse til nutiden
Kernestof:
- billeder, film og øvrige multimodale tekster
- danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder
- mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg,
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og
Klaus Rifbjerg
- mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst
én roman og to øvrige skønlitterære værker
- svenske og norske tekster på originalsprog
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder
- litteratur-, sprog- og mediehistorie.
Klasseundervisning/gruppearbejde/elevoplæg
-

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 8

Nyeste tid

Indhold

Kernestof:
- Eric, Caspar: ’jeg er absurd meget i stand’ i 7/11 (2014)
- Hassan, Yahya: ’LANGDIGT’ i YAHYA HASSAN (2013)
- Hørslev, Lone: ’Jeg ved ikke om den slags tanker er normale’ i Jeg ved ikke om
den slags tanker er normale. Skilsmissedigte (2009)
- Leth, Jørgen: Det uperfekte menneske – scener fra mit liv (2005) – uddrag
- Lyrikporten.dk
Supplerende stof:
Litteratur:
- Hassan, Yahya: ’BARNDOM’ i Yahya Hassan (2013)
- Leth, Jørgen: Tiden gået i stå fra Det gør ikke noget (2006)
Artikler:
- Berlingske: Leth fyret fra Tour’en (d. 7. oktober 2005) – uddrag
- Ekstrabladet: Liderlige Leth tog bagddøren (d. 6. oktober 2005) – uddrag
- Ekstrabladet: Liderlige Leth trækker sig (d. 10. oktober 2005) – uddrag
- Horsens Folkeblad: Jørgen Leth tæt på at mist sin titel som konsul i Haiti (d.
4. oktober 2005) – uddrag
- Lemvig Folkeblad: Jørgen Leth trækker sig fra posten som konsul i Haiti (d. 8.
oktober 2005) – uddrag
- Politikken: Presset på Jørgen Leth stiger (d. 6. oktober 2005) – uddrag
Grundbøger/opslagsværker:
- Kjær-Hansen, Barbara (m.fl.): ’Tendenser i nyeste tid’ i Litteraturhistorien – på
langs og på tværs (2020)
- Sørensen, Mimi, og Rangvid, Søren: ’Iscenesættelse og selvbiografi’ i Brug litteSide 11 af 15

raturhistorien (2020)

Omfang

Elevoplæg ud fra følgende tekster som del af repetition:
- Ejersbo, Jakob: Liberty (2009) – uddrag
- Preisler, Hassan: Brun mands byrde (2013) – uddrag
10%

Særlige fokuspunkter

Der har været særligt fokus på realisme og autofiktion. Der har i forløbet også
været fokus på sprog og sproglig variation.
Faglige mål:
- analysere og fortolke fiktive tekster
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier,
herunder samspil med internationale strømninger
- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grammatisk terminologi
- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge
Kernestof:
- dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og
professionelle sammenhænge
- danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder
- sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster
- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuel undervisning

Titel 9

Reklamer

Indhold

Kernestof:
Reklamefilm:
- Airtox: Sluk mobilen (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=n_uYlZbM-sE
- VisitDenmark: Danish Mother Seeking (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M
- Midttrafik: The Bus (2015) youtube.com/watch?v=N_Si6Jg8-ds
Trykte reklamer:
- Div. trykte Coca-cola-reklamer
- Cult Shaker: Shake it, baby!
- Caroline Wozniaki: This is me.
- CR7: Underwear
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Røde Kors: Hjælp de uskyldige ofre i Syrien
Børn og unge i voldsramte familier: Bryd tavsheden
Spies: Nødhjælpsarbejde (avisannonce fra 2016)

Blogs (eleverne har arbejdet med forskellige sociale medier/blogs, men har arbejdet med minimum én af nedenstående blogs):
- emilysalomon.dk
- irinathediva.dk
- lenny_pihl (Instagram-profil)
- Fie Laursen
- Donut media (YouTube-kanal)
- Geggo.dk
- cellinamartinna.dk
- Gastromand.dk
Supplerende stof:
- Al-Adhami, Adnan: Influenceren Mia skal i retten for skjult reklame: 'Det virker voldsomt' på dr.dk d. 5/3-2020
- Bruun-Hansen, Kerstin: Spies: »Vi kalder det ikke en shitstorm – alt er gået
som planlagt«, d. 6/6-2016 på journalisten.dk
Elevoplæg ud fra følgende tekster som del af repetition:
- Midttrafik: Epic Bus – The Sequel (2015).
https://www.youtube.com/watch?v=yn2HM0f2uDM
- Nordjyllands Trafikselsskab: NT – Din verden rundt (2016).
https://www.youtube.com/watch?v=ZrXj2WYQ2fs
- AEG: ’Pssst.’ (1993) trykt i Textanalyse, Systime (2020)
Grundbøger/opslagsværker:
- Bøndergaard, Anne (red.): At analysere reklamer i Bøndergaard, Anne (red.):
Textanalyse, Systime (2020)
- Larsen, Ole Shultz: Håndbog til dansk, Systime (2020)
Diverse elevoplæg om reklamefilm:
- Call Me: Call Me – tal ordentligt, det koster ikke noget
- Danske spil: Oddset – der er så meget, som kvinder ikke forstår
- Rådet for sikker trafik: Sænk farten – før det er for sent
- Rådet for sikker trafik: Bliv lægger
- Ok: Ok – støt lokalsporten
Omfang

10%

Særlige fokuspunkter

I forløbet har der været særlig fokus på analyse og vurdering, herunder strukturering af oplæg og skriftlige opgaver. Derudover har der været særligt fokus på brug
af metode.
Der har været særligt fokus på reklamefilm og reklamer på sociale medier, herunder etiske problemstillinger forbundet med skjult reklame.
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Faglige mål:
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel
mundtligt som skriftligt
- 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
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i
tilhørende etiske problemstillinger
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.

Væsentligste
arbejdsformer

Kernestof:
- dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og
professionelle sammenhænge
- billeder, film og øvrige multimodale tekster
- sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster
- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder
Klasseundervisning/gruppearbejde/elevoplæg/virtuelle arbejdsformer

Titel 10

Grundbøger, analysevejledninger og opslagsværker på tværs af forløb

Indhold

Supplerende stof:
Følgende litteratur er anvendt som supplerende stof på tværs forløb, og har fungeret som elevernes grundbøger, analysevejledninger eller opslagsværker. Derudover
er der benyttet VID Online-forløb, hvor der er adgang til elev- og lærerskabt materiale samt kapitelspecifikke links til grundbøger/analysevejledninger nedenfor:
Grundbøger (i-bøger fra systime.dk):
Larsen, Ole Shultz: Håndbog til dansk
Krogh, Sara (red.): Guide til skriftlig dansk på HHX/EUX
Fibiger og Lütken: Litteraturens veje
Kristensen (m.fl.): Litteraturens hus
Sørensen og Rangvid: Brug litteraturhistorien
Kjær-Hansen (m.fl.): Litteraturhistorien – på langs og på tværs
VID Online-forløb – digital læringsplatform tilknyttet Viden Djurs.
Dansk 01 Grundforløb [Link]
Dansk 02 Ikoniske taler [Link]
Dansk 03 Hjemstavn [Link]
Dansk 04 Medier [Link]
Dansk 05 Menneske, etik og rettigheder [Link]
Dansk 06 Litteraturhistorie [Link]
Dansk 07 Nyeste tid [Link]
Dansk 08 Reklamer [Link]
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Dansk skriftlighed [Link]
Dansk repetition [Link]

Omfang

Fordelt over alle år

Særlige fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer
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