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Oversigt over planlagte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Politisk kommunikation  

Titel 2 Litteraturhistorie  

Titel 3 Mediehistorie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 

Titel 1 

 

Politisk kommunikation  

Indhold   
Dokumentargenren 
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”-  kapitel om dokumentargenren 
  
Håndbog til dansk: kapitel om dokumentargenren:  
https://hbdansk.systime.dk/?id=p224&L=0 
  
Christoffer Guldbrandsen: "Dagbog fra midten"  
http://filmcentralen.dk/alle/film/dagbog-fra-midten 
 
 
  
Politiske taler og argumentation 
Forsiden af Time Magazine 
https://politiken.dk/kultur/medier/art6599845/Hvad-mon-Trump-synes-om-
denne 
 
Retorik: https://hbdansk.systime.dk/?id=p204 
  
Kommunikationssituationen: https://hbdansk.systime.dk/?id=c633 
  
Argumentation: https://hbdansk.systime.dk/?id=p205 
  
Statsminister Anders Foghs Nytårstale 2002 
http://www.stm.dk/_p_7354.html 
 http://video.stm.dk/anders-fogh-rasmussens-nytarstale-1-januar-2002 
 
Barack Obama: Tale til nationen og verden i anledning af Osama bin Ladens 
død,  
2014 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYmK19-d0U 
  
https://kreativeproduktioneridansk.systime.dk/?id=p139 
  
 
Kampen om sproget - "Magtens sprog", udsendelse fra DR 
Detektors tricks og tale: 
Stråmænd i argumentation: https://www.youtube.com/watch?v=9D8t51wueT4 
  
Messerschmidts argumentation: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFTvgHmZ1Hg 
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/?id=p130 
  
Valgvideoer:  
Liberal Alliances 2025-plan. Valgvideo fra folketingsvalget 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E 
  
Enhedslisten "Fællesskab fungerer", valgvideo fra folketingsvalget, 2015, 
http://www.valgvideo.dk/c364 
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

I forløbet har vi fokus på Politisk kommunikation og har arbejdet med en række 
forskellige 
Genrer. Vi har arbejdet med en række forskellige genrer som dokumentarfilm, 
taler,  
opinionstekster og valgvideoer. 
 
Følgende faglige mål har være i spil i forløbet: 

• 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 formåls-

bestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumente-

re, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  ̶analysere og vurdere ikke-fiktive 

tekster  
 
 
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 kommu-
nikation og  

• øvrige erhvervsrelaterede tekster 

• sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 
• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tek-

ster i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/ individuelt arbejde /skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Litteraturhistorie  

Indhold Middelalder  
 
Folkevise "Ebbe Skammelsøn":  https://dpn.systime.dk/?id=p178 
Opgaver til folkevisen: https://dpn.systime.dk/?id=p161 
 
Om perioden: ”Brug Litteraturhistorien” 
https://bl.systime.dk/?id=p135 
https://bl.systime.dk/?id=p153 
https://bl.systime.dk/?id=p154 
https://bl.systime.dk/?id=p155 
  
https://bl.systime.dk/?id=p268 
  
Tjekspørgsmål til middelalder: https://bl.systime.dk/?id=p152 
  
Barok  

Thomas Kingo: "Ked af verden, kær i himlen  

Om perioden: ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” 

  

https://litthist.systime.dk/?id=p145 

https://litthist.systime.dk/?id=p146 

  

https://litthist.systime.dk/?id=p147 

https://litthist.systime.dk/?id=p148 

  

https://litthist.systime.dk/?id=p149 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p222 

 

  
Oplysningstiden  

Holberg: ”Jeppe på bjerget” (uddrag) 

Holberg: Epistel 91  

Om perioden: ”Brug litteraturhistorien”: https://bl.systime.dk/?id=p133 

 
Romantikken 
 Om perioden: ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” 
https://litthist.systime.dk/?id=p124 
https://litthist.systime.dk/?id=p161 
https://litthist.systime.dk/?id=p157 
https://litthist.systime.dk/?id=p158 
  
  
Staffeldt:  
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c1801 
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Universalromantik 
https://litthist.systime.dk/?id=p157 
  
Adam Oehlenschläger: ”Morgen-Vandring” (1805)  
https://litthist.systime.dk/?id=p250 
  
Per Højholt: "Gittes monolog om naturen" - perspektivtekst (1981) 
  
  
H.C. Andersen og eventyrgenren 
Noter fra "Med tiden": Om eventyrgenren og H.C. Andersen 
Dannelsestanken: https://litthist.systime.dk/?id=p163 
H.C. Andersen: "Klokken" (1850)  
H. C. Andersen: "Nissen hos Spækhøkeren" (1852) 
  
  
Den religiøse digtning 
https://litthist.systime.dk/?id=p160 
N.F.S. Grundtvig: ”At sige verden ret farvel” (1845) 
St. Steensen Blicher: "Sig nærmer tiden" (1838) 
  
  
 
  
Romantisme 
https://litthist.systime.dk/?id=p165 
  
Emil Aarestrup: "Paa Sneen", "Angst" 
  
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p728 
  
https://lyrik.systime.dk/?id=c865 
  
Kierkegaard: "Forførerens dagbog" (uddrag) - ligger i Uddata 
  
Om "Forførerens dagbog": https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p170 
  

Læsestrategi: Eksistentialistiske tekster - ligger i Uddata 
 
 
 
 
 
 
 
Supplerende stof: 
Perspektiverende tekst til Middelalder: "En familie" - trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=n2uWEQFmd-Y 
  

Perspektiverende til Barokken: 

https://litthist.systime.dk/?id=p150 

  

Thomas Kluge: ”Kongeportræt” - perspektivtekst (2013): 

https://bl.systime.dk/?id=p134 
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(fortsættes I 3.g) 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har haft fokus på analyse, fortolkning samt litteraturhistorisk perspektivering 
af lyrik og prosa, herunder metodiske tilgange. Særligt fokus har været på Op-
lysningstid, Romantik samt realisme og modernisme i det 20. århundrede. 
 
Forløbet fokuserer på at give eleverne en viden om centrale litteraturhistoriske 

perioder og retninger gennem de sidste 400 år med henblik på en øget forstå-

else af den litteraturhistoriske udvikling, herunder dens brudflader, som forud-

sætning for en moderne bevidsthedsform. 

 

Faglige mål 

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssi-

ge, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  ̶
• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden  ̶
• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvali-

ficeret og med dokumentation 

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

 

 

Kernestof 

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

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

perioder  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tek-

ster i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  ̶ 
• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  ̶
• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 Mediehistorie 

Indhold  

Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier i dansk”: Radio og TV’s historie 

Dorthe Granild mfl.: ”Medier i dansk”: afsnittene fakta- og fiktionskoder, ap-

pendiks – analyse af levende billeder, internettets historie 

Henning Olson og Henrik Poulsen: ”Ryd forsiden” – udvalgte kapitler brugt 

som grundbog til avisjournalistik 

Henrik Poulsen: ”News” – 5 tendenser anno 2014  

Berit Riis Langdahl mfl.: ”Krydsfelt”: afsnit om Fakta, fiktion og blandingsfor-

mer / Avisens genrer / Analyse af avisnyheder / Pressefotografiet og det afgø-

rende øjeblik / Tv-nyhedernes genretræk 

Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: ”Den iscenesatte virkelighed”, s. 

46-53  

 

Nyhedsformidling i avisen – diverse artikler 

 

 

Reklamer  

Analyse af trykte reklamer og reklamefilm, herunder svenske 

 

 

Supplerende stof: 
TVTVTV – om nyhedsformidling på tv fra DR 2013 
  
Sociale medier:  
https://digitaldannelse.systime.dk/?id=p159 
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https://hbdansk.systime.dk/?id=p275&L=0 
  
https://sprogibrug.systime.dk/?id=p245 
  
Inger Støjbergs facebook-opslag efter stramninger på indvandrerområdet: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/samfund/stoejberg-saetter-facebook-i-brand 
  
Ekstra Bladet - omtale af Støjberg-sagen 
  
Sune Æbelø: "Kære Statsminister …", debatindlæg fra Politiken, 2017 
 
 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har fokus på nyhedsformidling i trykte og digitale medier. 

 
Hovedlinjerne i mediernes historiske og teknologiske udvikling inden for avi-

ser, radio og tv. Fokus på mediernes overordnede samfundsmæssige rolle og 

funktion.  

 

Vi har særligt fokus på: 

Journalistiske genrer og fortælleformer    

Nyhedsformidling i aviser, online og på tv 

Analyse af spillefilm og dokumentarfilm 

 

Faglige mål 

demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundt-

lige 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  

perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturel-

le, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internatio-

nale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  ̶
demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 

tilhørende etiske problemstillinger  
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Kernestof 

 

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

professionelle sammenhænge  

 

sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 

og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

 

digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

 

mangfoldige litterære genrer, billeder, film og øvrige multimodale tekster  ̶ 
medieanalytiske begreber og metoder 

Mediehistorie  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


