
Dansk, stx (3-årigt obligatorisk fag på A-niveau) og HF (2-årigt obligatorisk fag på A-niveau) 

Danskfagets kerne er dansk sprog og litteratur i forskellige medier; i arbejdet etableres et møde 

med forskellige kultur- og bevidsthedsformer. 

Teksterne læses intensivt, hvorved det sproglige, historiske og æstetiske (:tekstlig kvalitet) bringes 

sammen, og oplevelse, analyse og fortolkning går i samspil. 

I danskfaget arbejdes der både med tekstforståelse og tekstproduktion. Det vil sige, at eleverne 

både skal læse og opleve tekster og selv skrive.  

På hf lægges der yderligere vægt på de kommunikative aktiviteter. 

Danskfaget tjener et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 

Elevernes/kursisternes kritisk-analytiske sans skal skærpes gennem 

læsningen og dermed udvide deres dannelseshorisont. 

Den kritiske sans og den sproglige evne skal fremme 

elevernes/kursisternes muligheder for at orientere sig og handle i et 

moderne, demokratisk, globalt samfund. 

Det er vigtige faglige mål, at eleverne og kursisterne kan: 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 

som skriftligt 

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende 

grammatikkens og  stilistikkens grundbegreber 

- dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, - herunder samspil 

med kultur og samfund 

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, - herunder holde faglige oplæg og argumentere 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer, - herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekter i alle medier 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

- for stx gælder, at eleverne skal kunne dokumentere kendskab til en bred række af centrale danske litterære 

værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden 

- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

- demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede,  - herunder kunne analysere og 

vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen 

- navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus 

 

Fagets kernestof er: 

Det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde vægtes for stx skønsmæssigt 

i forholdet 2:3:1. For hf vægtes områderne i forholdet 2:2:1. De tre stofområder indgår i et 

tæt samspil i undervisningen. 

 

Det sproglige stofområder arbejder bl.a. med: 



- sprogiagttagelse, - herunder grammatik og stilistik / argumentationsanalyse / retorisk analyse / 

kommunikationsanalyse 

Det litterære stofområde arbejder bl.a med: 

- tekster fra tiden før 1700, tekster fra oplysningstid, romantik og naturalisme 

- tekster fra 1900-tallet - herunder realistiske og modernistiske tekster – og frem til i dag 

- mindst 5 værker. Læsning af en afgrænset periode før 2000 (stx) 

Teksterne skal være dansksprogede suppleret med norske og svenske på originalsprog samt verdenslitteratur i 

oversættelse. 

I arbejdet med det litterære stofområde skal indgå: genrebegreber, litteraturteori og litterær metode m.m. 

Det mediemæssige stofområde: 

I stofområdet arbejdes der med medietekster i trykte såvel som elektroniske medier: 

- Nyhedstekster, dokumentartekster, fiktionstekster, trykte og elektroniske billeder + 

- Et værk i form af et større afrundet medieprodukt 

 

Her arbejdes der blandt andet med: 

- Nyhedskriterier, opdigtede (fiktive) og faktuelle forhold ved tekster, film m.m. 

Til fagets kernestof indgår også: 

Forløb om mundtlighed, skriftlighed, mundtlige oplæg, tekstproduktion og samspil med andre fag. For hf gælder, at 

der i særlig grad lægges vægt på den brugs- og mediemæssige sammenhæng, som teksterne indgår i. 

15 % af fagets uddannelsestid bruges på supplerende stof som skal perspektivere og uddybe kernestoffets 

stofområder. 

Se om flere detaljer for stx og prøveformer i faget: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil15 

Se om flere detaljer for hf og prøveformer i faget: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152579#Bil9 

 

På danskgruppens vegne, Alice Martinsen, nov. 2015 
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