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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2020 

Institution VUC Storstrøm 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jonas Kjær 

Hold 9daa4f132020-f (fjernhold) 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Modul 1 Introduktion til tekster og tekstlæsning 

Modul 2 Sprog, stil og sprogrigtighed 

Modul 3 Den ældste danske litteratur fra ca. 1000-1870 

Modul 4 Litteraturhistorien 1870-1945 

Modul 5 Litteraturhistorien 1945-2014 

Modul 6 Argumentation og retorik 

Modul 7 Trykte og visuelle medier 

Modul 8 Digitale medier og identitet 

 Ordbøger: 

Ordnet: https://ordnet.dk/ 

Sproget.dk: https://sproget.dk/ 

Analysevejledninger: 

Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171 

Litterær analyse af digte: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195 

Sproglig-stilistisk analyse af litterære tekster: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=214 

Retorisk analyse af taler: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212 

https://ordnet.dk/
https://sproget.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=214
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212
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Retorisk analyse af meningsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=219 

Billedanalyse: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=231&L=0 

Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournalistik: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=217&L=0 

Medieanalyse af dokumentarfilm: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228&L=0 

Medieanalyse af trykte reklamer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=229&L=0 

Medieanalyse af personlige blogs: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=276 

Filmiske virkemidler: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=220 

Analyse af hjemmesider: https://it.systime.dk/?id=1027 

---- 

Litteraturhistorisk oversigt: 

https://dansksiderne.dk/index.php?id=3440 

Hjælp til analyse og skrivning i dansk:  

https://indidansk.dk/ 

 

  

  

  

  

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=219
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=231&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=217&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=229&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=276
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=220
https://it.systime.dk/?id=1027
https://dansksiderne.dk/index.php?id=3440
https://indidansk.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 1 Introduktion til tekster og tekstlæsning 

Indhold  

Håndbog til dansk (Links til en ekstern webside.) samt Tal og skriv (Links til 
en ekstern webside.),  
Fakta og fiktion:  (Links til en ekstern webside.) 

• Kontrakter, koder og genrer (Links til en ekstern webside.)  
• Fakta- og fiktionsgenren  (Links til en ekstern webside.) 

Litteratur:  (Links til en ekstern webside.) 

• Hvad handler teksten om?  (Links til en ekstern webside.) 
• Komposition (Links til en ekstern webside.) 
• Fortæller (Links til en ekstern webside.) 
• Fremstillingsformer (Links til en ekstern webside.) 
• Tema og perspektivering (Links til en ekstern webside.) 
• Litterære genrer  (Links til en ekstern webside.) 
• Litterære metoder  (Links til en ekstern webside.) 

Skrivehandlinger: 

• Referat og resumé  (Links til en ekstern webside.) 
• Redegørelse (Links til en ekstern webside.) 

 Analyse 

1. Charlotte Weitze: "Villy"  

2. Karen Blixen: "Ringen"  

3. Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have  

4. Yahya Hassan: "BARNDOM" (Links til en ekstern webside.) 
5. Hassan Preisler: Af: Brun mands byrde (Links til en ekstern webside.) 

6. Kamilla Wargo Brekling: Af: Undskyld (scene 1 - "Kæmpe for 
noget") samt anmeldelse af forestillingen  fra Jyllandsposten, 2005. 
(Artiklen giver et indblik i stykkets handling og skal ikke analyseres). 

  

Analysevejledninger: 

• Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa (Håndbog til 
dansk) (Links til en ekstern webside.) 

• Litterær analyse af digte (Håndbog til dansk) (Links til en ekstern 
webside.) 

• Analysemodel til drama - (Litteraturhistorien - på langs og på 

https://hbdansk.systime.dk/
https://ibog-talogskriv.systime.dk/
https://ibog-talogskriv.systime.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=238
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=123
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=254
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=124
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=155
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=159
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=163
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=170
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=172
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=241
https://ibog-talogskriv.systime.dk/?id=p84
https://ibog-talogskriv.systime.dk/?id=p85&L=0
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167829/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167829/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167977/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167977/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167964/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167964/download?wrap=1
https://bl.systime.dk/?id=c725&L=0
https://bl.systime.dk/?id=c736&L=0
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167839/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167839/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167839/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167841/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167841/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195
https://litthist.systime.dk/index.php?id=206
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tværs) (Links til en ekstern webside.) 

EKSTRA: 

Syv forskellige analyser af Karens Blixens "Ringen".   

 

 

Omfang 

 

30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

• Indføring i danskfagets grundlæggende metode – resume, redegørelse, 

analyse, fortolkning, perspektivering og genrebestemmelse af tekster. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde og analyse og gennemgang af tekster skriftlig aflevering af mindre 

og større opgaver. 

 

 

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

Modul 2 Sprog, stil og sprogrigtighed 

Indhold Kernestof: 

Textanalyse: Tekstens sprog   
Fra ord til sætning: Modul 1. Ordklasser   
Fra ord til sætning: Modul 2. Sætningsled  

Fra ord til sætning: Modul 3. Verber     
Fra ord til sætning: Modul 4. Helsætningsanalyse       
Fra ord til sætning: Grammatiske betegnelser      
Textanalyse: Tekstens stil    
 Systime: Begreber om dansk: Trappediagram 
video: Grammatik for dummies 1 Ordklasser   
Video: Grammatik for dummies 2 Subjekt    
Video: Grammatik for dummies 3 Verballed    

Video: Grammatik for dummies 4 Objekt    
Video: Grammatik for dummies 5 Ordforråd      

Video: Komma        
Video: Sin og hans    

Video: Nutids -r    
Systime: Brug litteraturhistorien – Om middelalderen 

Tekster til analyse 
Søren Ulrik Thomsen: Tilgiv at jeg ser dine knogler fremfor kødet 

Folkevise: Ebbe Skammelsen 

Supplerende stof 

iBogen Rod i sproget 

 

Der er anvendt egenudviklede materiale som supplement til det teoretiske 

kernestof. 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=206
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167963/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167963/download?wrap=1
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4809
https://fraord.systime.dk/?id=p82
https://fraord.systime.dk/?id=p83
https://fraord.systime.dk/?id=p84
https://fraord.systime.dk/?id=p85
https://fraord.systime.dk/?id=p87
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4977
https://youtu.be/GEvrlIKXN0U
https://youtu.be/mfBiRZqP8Pw
https://youtu.be/z2IaI56MWfw
https://youtu.be/IfaHmc1t888
https://youtu.be/843nMrVpZ14
https://youtu.be/xA5oR5FVsfI
https://youtu.be/M7s-K9pGxwY
https://youtu.be/-97QQs2OjWg
http://rodisproget.systime.dk/
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Analysevejledning (Sproglig stilistisk analyse af litterære tekster): 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=214 

 

 

  

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

• Træning i at kunne anvende grammatikkens grundlæggende 

terminologi.  

• Træning i at dokumentere indblik i sprogets opbygning, brug og 

funktion.  

• Kendskab forskellige former for sprogvariation i dansk.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde og analyse og gennemgang af tekster skriftlig aflevering af 

mindre og større opgaver. 

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=214
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Modul 3 Den ældste danske litteratur fra ca. 1000-1870 

Indhold Kernestof:  

Litteraturens veje – kapitel 5 opløsning og følsomhed 1720-1800 

                               kapitel 6 romantikken 1800-1870 

                               kapitel 7 romantismen 1830 – 1850 

 

 

Skønlitterære tekster: 

 

Holberg: ”Erasmus Montanus” (Værk) + Flimatisering (fra Bonanza) 

Oehlenschläger: ”Guldhornene” 

Grundtvig: ”Den signede dag” 

Blicher: ”Hosekræmmeren” 

H.C. Andersen: ”Skyggen” 

 

 

Desuden 

Forskellige Pdf’er om perioderne og teksterne 

Video om oplysningstid 

Ekstra materiale 

Periode-tests 

Shelley: Af ”Frankenstein” 

Analysetekster 

 

Den sofistikerede humor – litteraturens veje 

Artikel fra Kristelig Dagblad: Selfiekulturen truer unges selv  - 20.febr. 2016 

Guidet skriveproces 

https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=139#c2024 

 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

Kursisterne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde og analyse og gennemgang af tekster skriftlig aflevering af mindre 

og større opgaver. 

  

https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=139#c2024
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Modul 4 
Litteraturhistorien 1870-1945 

Indhold Skønlitterære tekster 

Henrik Pontoppidan: ”Fra hytterne” (Værk) 

Herman Bang: ”Irene Holm” 

Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station”  

Martin Andersen Nexø: ”Ulven og fårene” 

Tom Kristensen: ”Fribytterdrømme” (Værk) 

Amalie Skram: Karens jul 

Lagerkvist: Aangst 

 

 

Baggrundslitteratur fra iBogen Fibiger & Lütken: ”Litteraturens veje” 

Kapitel 8: ”Det moderne gennembrud” 

Kapitel 10: ”Det folkelige gennembrud” 

Kapitel 12: ”Mellemkrigstiden” 

Video om Irene Holm 

Video om det folkelige gennembrud, mellemkrigstiden 

Video om mundtlig eksamen og votering 

 

 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

Kursisterne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde og analyse og gennemgang af tekster skriftlig aflevering af mindre 

og større opgaver. 
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Modul 5 Litteraturhistorien 1945-2014 

Indhold Skønlitterære tekster 

Karen Blixen: ”Det ubeskrevne blad” 

Tove Ditlevsen: ”Barndommens gade” 

Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne”  

Villy Sørensen: ”Bare en drengestreg” 

Klaus Rifbjerg: ”Terminologi” 

Inger Christensen: ”10” 

Michael Strunge: ”Skrigerne” (Værk) 

Søren Ulrik Thomsen: ”Digte om natten” 

Jan Sonnergaard: ”DIG VIL JEG SGU DA SKIDE PÅ” 

Selvvalgt roman af Helle Helle (Værk) 

 

Baggrundslitteratur fra iBogen Fibiger & Lütken: ”Litteraturens veje” 

Kapitel 13: ”1939-1960: Krig og efterkrigstid” 

Kapitel 14: ”1960-1970: Modernisme og virkelighed” 

Kapitel 16: ”1980´erne: Storby, modernitet og stil” 

Kapitel 17: ”1990´erne: Mellem verden, kroppen og skriften” 

Kapitel 18: ”Årtusindskiftet: Netværk og verden” 

Bog: Litteraturens Veje - Kapitel 17: Jan Sonnergaard: ”DIG VIL 

JEG SGU DA SKIDE PÅ” (Links til en ekstern webside.) 

Naja Maria Aidt: "Betragtning"  

 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

Kursisterne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde, gruppearbejde, fælles diskussion og analyse og gennemgang af 

tekster, skriftlig og mundtlig aflevering af mindre og større opgaver. 

 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1044
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1044
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/4624/files/413732/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/4624/files/413732/download?wrap=1
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Modul 6 Argumentation og retorik 

Indhold 
Kernestof 
Begreb om dansk: kapitel 8 – om argumentation og retorik 

Dokument, der beskriver Toulmin – modellen 

De tre appelformer – Video 

At skrive en diskussion 

Gymdansk.dk: 

Om retoriske virkemidler 

Om billedsprog 

Om stilistiske figurer 

Retoriske analysevejledninger til taler: fra Håndbog til dansk: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212 

 

Retorisk analysevejledning til meningsjournalistik: fra Håndbog til dansk: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=219 

 

Analysetekster 

 

Kronik: Find Holger og en feminist 

 

Dronningens nytårstale 2018 

Lars Løkkes nytårstale 2018 

Mette Frederiksens 1. maj tale 2017 

Johanne Schmidt Nielsens 1. maj tale 2012 

Præsident George W. Bush’ tale til nationen efter terrorangrebet 11. september, 

2001  

Ulla Dahlerup: "Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003" (uddrag) 

 

Extra: 
Overblik over kommunikation og retorik 

Appelformer: gæt en appelform 

Argumentationsmodel 

Øv dig i at finde argumentets dele 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

• Kendskab til retorikkens begreber og metode og træning i at anvende 

dem til analyse.  

• Kendskab til forskellige praktiske talegenrer.  

• Kendskab til skriftlige eksamensgenrer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde, gruppearbejde, fælles diskussion og analyse og gennemgang af 

tekster, skriftlig og mundtlig aflevering af mindre og større opgaver. 

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=219
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167969/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167969/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167969/download?wrap=1
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=211
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Modul 7 Trykte og visuelle medier 

Indhold 
Kernestof 
Håndbog til dansk:  

 

Om dokumentarfilm (i Håndbog til Dansk): link (Links til en ekstern webside.) 

Om filmiske virkemidler til analyse af dokumentarfilm: link (Links til en ekstern 

webside.) 

SHOT-TO-SHOT-SKEMA  

 Vejledning til dokumentaranalyse (Links til en ekstern webside.) 

  

Om avisjournalistik (i Håndbog til dansk): link (Links til en ekstern webside.) 

Om billeder, billedanalyse og kontekstens betydning (i Håndbog til 

dansk): link (Links til en ekstern webside.) 

Om reklamer og reklameanalyse (i Håndbog til dansk): link (Links til en ekstern 

webside.) 

Om forskellige artikelgenrer: 

Eksempel på en leder: Leder  

Terror i Danmark 

Eksempel på en kronik: Kronik  

Find Holger 

Eksempel på en nyhedshistorie: Nyhedshistorie  

4.a til statsministeren 

Eksempel på en moderne reportage: link (Links til en ekstern webside.) 

En nat i kulden 

Eksempel på en "Herman Bangsk" reportage, som man med et moderne ord kunne 

kalde en feature/fortællende journalistik: Ulykke på Nordbanen  

Og her samme reportage med noter og citater: Ulykke på Nordbanen - med noter og 

citater  

 

 

Specielt om fake news 

Link til FOX Business-indslag om Danmark (Youtube): Link (Links til en ekstern 

webside.)  

Link til modsvar på Youtube fra Dan Jørgensen: Link (Links til en ekstern 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224&L=0
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167672/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167672/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167527/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167527/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167673/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167673/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167675/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167675/download?wrap=1
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/reportage-en-nat-i-kulden-med-de-hjeml%C3%B8se
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167676/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167676/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167674/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167674/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167674/download?wrap=1
https://www.youtube.com/watch?v=pSFfTG42Jl8
https://www.youtube.com/watch?v=pSFfTG42Jl8
https://www.youtube.com/watch?v=pSFfTG42Jl8
https://www.youtube.com/watch?v=pSFfTG42Jl8
https://www.youtube.com/watch?v=BBoPXqaOVnU
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webside.)  

Link til modsvar fra DR Nyheder: Link (Links til en ekstern webside.) 

 

Link til artikel fra DR om tv-kanalen FOX: https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-

vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-trumps-yndlingskanal 

 

Tekster til analyse:  

Amnesty International hjemmeside – reklame 

Medieværk – En avis (værk) 

 

EXTRA 

Billedsprog eller ej: 

https://www.vucdigital.dk/da_fed/billedsprog_markering/markering_fortaller.html 

 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

• Træning i at kunne aflæse og uddrage betydningen af trykte medietekster og 

kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation    

• Træning i at dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne 

analysere, fortolke, perspektivere og vurdere ikke-litterære tekster, herunder 

kunne inddrage sproglige iagttagelser.  

• Viden om genrerne reklame og nyhed. 

• Træning i de skriftlige eksamensgenrer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde, gruppearbejde, fælles diskussion og analyse og gennemgang af 

tekster, skriftlig og mundtlig aflevering af mindre og større opgaver. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBoPXqaOVnU
https://www.youtube.com/watch?v=BBoPXqaOVnU
https://www.youtube.com/watch?v=BBoPXqaOVnU
https://www.youtube.com/watch?v=OG_tg5ldBrQ
https://www.youtube.com/watch?v=OG_tg5ldBrQ
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-trumps-yndlingskanal
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-trumps-yndlingskanal
https://www.vucdigital.dk/da_fed/billedsprog_markering/markering_fortaller.html
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Modul 8 Digitale medier og identitet 

Indhold Kernestof 

 

 

Om sociale medier fra bogen: Håndbog til dansk (Links til en ekstern webside.) 

Om selviscenesættelse og narcissisme: iDansk - litteratur og psykologi (Links til en 

ekstern webside.) 

Om unges selviscenesættelse på sociale medier: Kommunikationsforum (Links til 

en ekstern webside.) 

Her er en musikvideo fra Moby (animeret af Steve Cutts), hvor man fornemmer en 

holdning til mobiltelefoner og sociale medier:Moby & The Void Pacific Choir - Are 

You Lost In The World Like Me? (Official Video) (Links til en ekstern 

webside.)  

  

 

Sofie Diemers digt LOL-ITA  (Links til en ekstern webside.)(2016)  

  

Her er et link til en video, hvor forskellige kønsidentiteter bliver forklaret (Links til 

en ekstern webside.) 

  

 

dokumentarfilmen Eskimodiva (Links til en ekstern webside.) (2015),  

Medieanalyse af dokumentarfilm (Links til en ekstern webside. 

  

Om queer-teori og selviscenesættelse (Links til en ekstern webside.) 

Link (Links til en ekstern webside.)  

Her er et link til en video, hvor forskellige kønsidentiteter bliver forklaret 

 

Eksempler på forskellige blogs: 

En blog om at være twerk Queen 

En blog om jagt 

En blog om mad  

En blog om triathlon 

 

Omfang 30 timer (à 60 min) 

Særlige 

fokuspunkter 

• Kendskab til forskel på litterære og digitale medier. 

• Kendskab til det moderne mediebillede. 

• Kendskab til mediets betydning i en kommunikationssituation. 

• Træning i navigation og udvælgelse af information på digitale medier. 

• Træning i analyse og vurdering af digitale medier. 

• Træning i at skrive til et netbaseret medie. 

• Træning i skriftlige eksamensgenrer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Hjemmearbejde, gruppearbejde, fælles diskussion og analyse og gennemgang af 

tekster, skriftlig og mundtlig aflevering af mindre og større opgaver. 

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275
https://idansk.systime.dk/index.php?id=461#c1932
https://idansk.systime.dk/index.php?id=461#c1932
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Unges-selviscenesaettelse-paa-de-sociale-medier-giver-daarligt-selvvaerd
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Unges-selviscenesaettelse-paa-de-sociale-medier-giver-daarligt-selvvaerd
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=230&L=0
http://soundvenue.com/film/2017/09/video-team-hurricane-forklarer-koenstermer-272523
http://soundvenue.com/film/2017/09/video-team-hurricane-forklarer-koenstermer-272523
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/3327/files/303348/download?wrap=1
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/eskimo-diva/#errormsgThe+authentication+URL+is+flawed.
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228
https://www.gymdansk.dk/postfeministisk-litteraturteori---judith-butler.html
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
http://soundvenue.com/film/2017/09/video-team-hurricane-forklarer-koenstermer-272523

