
STUDIEPLAN  

Dansk 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 2HF, 2019-20 

Timetal for dansk i 2HF: 108 timer 

 

 

EMNE OG 

OMFANG 

STEINER HF-PENSUM KOMPETENCER  

Navn:  

Journalistik 

Omfang: 

Formål: I forløbet arbejder 

vi med journalistik og ser 

på både nyheds og 

fortællende journalistik. I 

forbindelse med 

nyhedsjournalistisk skal vi 

ses på avisgenrer, 

nyhedskriterier osv. Et stort 

fokusområde i forløbet vil 

være den fortællende 

journalistik som genre, der 

blander litterære greb 

med journalistens 

forpligtelse på fakta. Vi 

læser om genrens 

udvikling og rødder, men 

lægger især fokus på 

genrens brug af litterære 

og sproglige virkemidler 

gennem analyser af 

artikler. Eleverne skal i 

forbindelse med forløbet 

selv skrive en reportage. 

 

Centrale begreber og 

emner: 

Fakta- og fiktionskoder for 

tekster og for levende 

billeder 

Nyhedskriterier 

Nyhedsformidling og 

opbygning 

Fortællende journalistik - 

genre og kendetegn 

- Scenisk og panoramisk 

fremstillingsform 

- Detaljerede beskrivelser 

og nærbilleder 

- Replikker og 

   -Demonstrere indblik i   

sprogets funktion og 

variation, herunder dets 

samspil med kultur og 

samfund  

– anvende centrale 

mundtlige 

fremstillingsformer 

– anvende centrale 

skriftlige fremstillingsformer 

(herunder redegøre, 

diskutere, analysere, 

fortolke og vurdere) med 

formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og 

perspektivere fiktive og 

ikke-fiktive tekster – 

analysere og vurdere 

teksters kommunikative 

betydning  

– demonstrere viden om og 

kunne perspektivere til træk 

af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet 

mellem tekst, kultur og 

samfund  

– demonstrere kendskab til 

og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag  

– navigere og udvælge og 

forholde sig kritisk og 

analytisk til information i alle 

medier samt deltage i og 

bidrage til digitale 

fællesskaber  

– demonstrere viden om 



replikgengivelse 

- Fortællertyper og 

synsvinkel 

 

Materiale: 

Dagens avis (BT, 

Weekendavisen, 

Information, Århus 

Stiftstidende osv 

Håndbog til dansk 

Aktuelle artikler på 

nettet som 

eleverne selv 

finder  

Artikel af Herman 

Bang 

 

  

 

fagets identitet og metoder 

– undersøge 

virkelighedsnære 

problemstillinger og udvikle 

og vurdere løsninger, hvor 

fagets viden og metoder 

anvendes. 

Navn: 

Realisme 

Forløbets formål er 

at give et indblik i 

realismen som en 

strømning, der har 

genremæssige 

fællestræk. 

Eleverne bliver i 

dette forløb 

trænet i analyse 

og fortolkning, og 

det primære 

formål er, at de 

skal blive i stand til 

at genkende 

realistiske træk i 

tekster på tværs af 

litterære perioder 

samt fokuser på, 

hvordan 

forfatterne i de 

forskellige 

tidsperioder 

anvender 

realismen til 

forskellige formål. 

Her skal eleverne 

gennem 

tekstnedslag 

– anvende centrale skriftlige 

fremstillingsformer (herunder 

redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og 

vurdere) med 

formidlingsbevidsthed.  

- analysere, fortolke og 

perspektivere fiktive og ikke-

fiktive tekster – analysere og 

vurdere teksters 

kommunikative betydning  

- demonstrere viden om og 

kunne perspektivere til træk 

af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet 

mellem tekst, kultur og 

samfund  

 



arbejde med 

realisme i 

forskellige perioder 

 

Materiale: 

 

”Naar Rugen skal 

ind” af Jeppe 

Aakjær, 1906 

”Lønningsdag (En 

idyl)” af Martin 

Andersen Nexø, 

1900 

”Man binder os på 

mund og hånd”, 

Poul Henningsen, 

1940 

”Jeg bliver 

inviteret ud”, Vita 

Andersen 1977 

NETTO og fakta, 

Jan Sonnergaard, 

1997 

”Globryllup” af 

Helle Helle, 2000 

 

 

Navn: Det 

moderne 

gennembrud 

og 

modernisme 

(hovedfag) 

30t. 

 Eleverne skal i 2HF 

klasse bringes til en 

forståelse for deres 

eget ståsted. 

Verden i dag er en 

konsekvens af de 

artsforskellige 

åndsstrømninger, 

der gennemløber 

århundredets 

kunstformer og 

former 

bevidstheden. 

Forløbet skal derfor 

udbygge 

elevernes 

litteraturhistoriske 

forståelse og evne 

til at koble 

litterære tekster til 

deres egen 

identitet, kultur og 

– udtrykke sig præcist, 

nuanceret og 

formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som 

multimodalt  

 

– beherske skriftsprogets 

normer for korrekthed og 

anvende grammatiske og 

stilistiske grundbegreber 

 

 – demonstrere indblik i 

sprogets funktion og 

variation, herunder dets 

samspil med kultur og 

samfund  

– anvende centrale 

mundtlige fremstillingsformer 

(herunder holde oplæg og 

argumentere for et 

synspunkt) med 

formidlingsbevidsthed  



samfund.  

 

Der vil være fokus 

på det moderne 

gennembrud som 

en særdeles vigtig 

epoke i dansk 

litteratur. Vi skal 

bl.a. arbejde med 

naturalisme og 

impressionisme, 

det naturalistiske 

drama, scenisk 

fremstilling, 

transaktionsanalys

e og behandle 

emnerne: kritik af 

religion, sociale 

forhold og kvinders 

forhold. Sidst 

nævnte vil ske 

gennem læsning 

af uddrag fra ”Et 

dukkehjem” af 

Henrik Ibsen samt 

en perspektivering 

til den norske serie, 

Skam, sæson 2 fra 

2015/2016. 

Derudover vil der 

være fokus på 

modernistisk 

litteratur og 

arkitektur fra 1890- 

1990.   

På denne måde 

tones der i forhold 

til elevernes 

fagpakke i 

arkitektur og 

design. 

 

 

Materialer:  

 Tekster af J. P. 

Jacobsen Herman 

Bang, Henrik 

Pondoppidan, 

Johannes V. 

 

– anvende centrale skriftlige 

fremstillingsformer (herunder 

redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og 

vurdere) med 

formidlingsbevidsthed.  

 

– analysere, fortolke og 

perspektivere fiktive og ikke-

fiktive tekster – analysere og 

vurdere teksters 

kommunikative betydning 

  

– demonstrere viden om og 

kunne perspektivere til træk 

af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet 

mellem tekst, kultur og 

samfund 

  

– navigere og udvælge og 

forholde sig kritisk og analytisk 

til information i alle medier 

samt deltage i og bidrage til 

digitale fællesskaber 

 – demonstrere viden om 

fagets identitet og metoder 

 – undersøge 

virkelighedsnære 

problemstillinger og udvikle 

og vurdere løsninger, hvor 

fagets viden og metoder 

anvendes. 

 

 

 



jensen, Karen 

Blixen, Peter 

Seeberg, Klaus 

Rifbjerg, Henrik 

Ibsen. 

Gunnar Ekelöf 

Edith Södergran 

Thomas 

Transströmer 

Besøg og billder af 

arkitektur fra 1900- 

I dag 

 

 

Digital 

dannelse 

Formålet med 

forløbet er, at 

eleverne lærer om 

den digitale 

dannelses basale 

begreber og 

sætter særligt 

fokus på 

sprogbrug på 

nettet og 

problematikker, 

der vedrører 

billeddeling. 

Forløbet skal gøre 

eleverne i stand til 

at reflektere over 

den moderne 

verdens 

udfordringer og 

kunne mestre 

dennes værktøjer 

for at jeg-kraften 

kan udfoldes. 

 

Eleverne skal som 

afslutning på 

forløbet producere 

en video om 

digital dannelse. 

 

Forløbsmateriale: 

Per Munch: "Bliv 

taget med i skole 

af en digital 

indfødt", Politiken 

-demonstrere kendskab til og 

forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag  

– navigere og udvælge og 

forholde sig kritisk og analytisk 

til information i alle medier 

samt deltage i og bidrage til 

digitale fællesskaber  

– demonstrere viden om 

fagets identitet og metoder  

– undersøge 

virkelighedsnære 

problemstillinger og udvikle 

og vurdere løsninger, hvor 

fagets viden og metoder 

anvendes. 



13. dec. 2016 

Ole Schulz Larsen: 

håndbog til dansk, 

side 223-225 (om 

dokumentar) og 

231-233 (Goffman 

og Meyrowitz) 

DR dokumentar: 

"Ung, nøgen og 

udstillet" (2016) 

DR dokumentar: "Ti 

stille, kvinde" 

(2015) 

 

 

Navn: 

De 

sidste 

5 års 

litterat

ur/forf

attersk

olen 

 

Eleverne skal 

fordybe sig i de 

sidste fem års 

litteratur. De skal 

både læse og selv 

producere tekster. 

Der vil være besøg 

fra forfatterskolen. 

 

– udtrykke sig præcist, 

nuanceret og 

formidlingsbevidst mundtligt, 

skriftligt såvel som 

multimodalt  

 

– beherske skriftsprogets 

normer for korrekthed og 

anvende grammatiske og 

stilistiske grundbegreber 

 

 – demonstrere indblik i 

sprogets funktion og 

variation, herunder dets 

samspil med kultur og 

samfund.  

 



 


