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Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Kasper Thomsen  

Hold 
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Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Fiktionsanalyse – mellem metode og praksis  

Titel 2 Genrefilm og filmgenrer – fra kortfilm til spillefilm  

Titel 3 Litteraturhistorisk fokus 

Titel 4 Sprog og kommunikation  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Fiktionsanalyse – mellem metode og praksis 

Indhold Håndbog til dansk 

Metoder i dansk 

Jan Sonnergaard 

Helle Helle 

Johannes V. Jensen 

Naja Marie Aidt  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til hensigt at træne følgende faglige mål: 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, inter-
nationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medi-
er, herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder  

 

Forløbet har til hensigt at opfylde følgende kernestof:  

• mangfoldige litterære genrer  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perio-
der  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Genrefilm og filmgenrer – fra kortfilm til spillefilm 

Indhold Filmteori 

Genrefilm og filmgenrer 

Ung mand falder 

Boy meets girl 

Projektarbejde – selvvalgte film inden for følgende genrer: 

Horror, Science fiction, Actionfilm, Melodrama, Hitmanfilm, Romantisk komedie, 

Superheltefilm  

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til hensigt at træne følgende faglige mål: 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, inter-
nationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medi-
er, herunder samspil med internationale strømninger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation  

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

 

Forløbet har til hensigt at opfylde følgende kernestof:  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 
mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Litteraturhistorisk fokus 

Indhold Forløbet omhandler perioden fra 1790 til 1890 med særligt fokus på romantikken 

og det moderne gennembrud. Forløbet er tænkt som optakt til DHO.  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til hensigt at træne følgende faglige mål: 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, inter-
nationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medi-
er, herunder samspil med internationale strømninger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation  

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

 

Forløbet har til hensigt at opfylde følgende kernestof:  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perio-
der  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i 
en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Sprog og kommunikation  

Indhold Forløbet introducerer til grundlæggende argumentationsanalyse og sproganalyse 

med særligt henblik på politisk kommunikation i et bredt perspektiv – fra politiske 

taler, over dokumentarfilm til politisk kommunikation på sociale medier.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til hensigt at træne følgende faglige mål:  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, så-
vel mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder an-
vende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbe-
stemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, dis-
kutere, vurdere og reflektere  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kul-
turelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, inter-
nationale, 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.  

 

Forløbet har til hensigt at opfylde følgende 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 kommunika-
tion og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 


