
 

Side 1 af 3 

Studieplan  
 

 

Termin 2017/18 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Kasper Thomsen 

Hold hh1417-EF1718-AFS/VØ 

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Selvfortællinger 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

Retur til forside 



 

Side 2 af 3 

 

Titel 1 

 

Selvfortællinger  

Indhold Sekundærlitteratur:  

Maja Bødtcher-Hansen: ”Fortællingens spejl”, Gyldendal, 2017 

 

Primærlitteratur: 

Jørgen Leth: Uddrag af ”66 scener fra Amerika” 

Bisse: ”Seks hjerter” 

Maja Lee Langvad: ”Part C 20 spørgsmål til mig selv” 

Jonas Suchanek: Uddrag af ”Do danska” 

Dan Turéll: ”Hyldest til hverdagen” 

Emil Aarestrup: ”Angst” 

Lone Hørslev: ”Giftige blomster og bær” 

Tove Ditlevsen: ”Til mit døde barn” 

Olga Ravn: ”Jeg æder mig selv som lyng” 

Morten Papa: ”Planen” 

Christina Hesselholdt: Uddrag af ”Hovedstolen” 

Janus Metz: Uddrag af ”Armadillo” 

Claus Beck-Nielsen/Beckværket: ”Funus Imaginarium – identitetens og 

statsborgerens død” 

Pernille Rose Grønkjær/Lone Frank: “Genetic me” 

Jørgen Leth: “Jeg er levende – Søren Ulrik Thomsen, digter” 

Mette Korsgaard/Lisbeth Zornig Andersen: ”Min barndom i Helvede” 

Div. Instagram 

Div. Facebook  

 

Forløbet har fokus på: 

• Selvfortællinger i litteraturen  

• Selvfortællinger i dokumentarfilm 

• Selvfortællinger på sociale medier  

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbets 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  

̶ 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 fortolke fiktive tekster  

̶ analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  



 

Side 3 af 3 

̶ perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 
æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 
merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

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

̶ demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 
tilhørende etiske problemstillinger   

̶ demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  
 
Forløbets kernestof: 
 

̶ dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 
professionelle sammenhænge  

̶ mangfoldige litterære genrer  

̶ billeder, film og øvrige multimodale tekster  

̶ sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 
og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

̶ digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

̶ danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder   

̶ litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ læreroplæg/ skriftligt arbejde/ gruppearbejde/ individuelt 

arbejde/ kreative øvelser/ mundtlige fremlæggelser/ diskussioner  

 

Retur til forside 

 

 

 


