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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019. 

 

Institution VUC Vest (Esbjerg afd.). 

Uddannelse HF (toårigt). 

Fag og niveau Dansk A. 

Lærer(e) Christian Sylvest Lauridsen, Maria Schmidt, Jens Højlund Andersen, Per Fridberg 

(Forløb 1-7), Per Fridberg (Forløb 8-13). 

Hold 17D 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Dansk på Hf. 

Titel 2 Introduktion til tekstanalyse. 

Titel 3 Skriftlighedsforløb 1: Grammatik og sproglig korrekthed. 

Titel 4 Retorik og argumentation. 

Titel 5 Nyhedsjournalistik. 

Titel 6 Romantikken. 

Titel 7 Skriftlighedsforløb 2: At skrive historieopgave. 

Titel 8 Det moderne gennembrud. 

Titel 9 Filmanalyse og dokumentargenren. 

Titel 10 Folkeviser: traditionen fra middelalderen. 

Titel 11 Sprogbrug og samtale. 

Titel 12 Modernisme: eksperiment og overskridelse. 

Titel 13 To realismer: socialrealisme og nyrealisme.  

Titel 14 Minimalisme. 

 Samlet pensumomfang skønnes ikke at være under 1.400 sider. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til Dansk på HF 

Indhold 1. Intro og Screening 

- Instruktion til FVU test 

- FVU diktat 

- FVU Skriftlig fremstilling 

- FVU Testvurdering og resultat 

2. Danskfaget 

- Lars Løkke forklarer regeringens skattepolitik (2010) (Videoklip) 

Omfang - ca. 5 sider 

 

Omfang 

 

4 lektioner af 45 min = 3 timer 

Særlige fokuspunkter Screening af niveau 

Introduktion til faget 

Mundtlige og skriftlige udtryksfærdigheder 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Tekstanalyse, gruppearbejde, klasserumsdialog, tekstproduktion, mundtlige frem-

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

Titel 2 

 

Introduktion til tekstanalyse. 

Indhold 1. Litteraturanalyse og genrer 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 2 

- ”De uaktuelle nyheder – Teenagepigebands” (DR) 

- Bang, Herman. ”Gennem Rosenborg have” (1912) 

- Aarestrup, Emil. ”Angst” (1838) 

2. Fortæller og synsvinkel 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 3 (33-38, 44-45) 

- Rifbjerg, Klaus. ”Hm”. (1964) 

3. Dramaturgi og komposition 

- Dagerman, Stig. ”At döda et barn” (1955) 

- Langstrup, Sten. ”Alene og et let offer” (2000) 

4. Miljø- og personkarakteristik 

- Lindgren, Astrid. ”Brødrene Løvehjerte”. (1973) 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 4 (49-56) 

5. Billedsprog og symbolik 

- Andersen, Benny. ”På det tørre” (1962) 

- Munk, Kaj. ”Den blaa Anemone” (1943) 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 6 

- Test i billedsprog 

6. Komposition og rimstrukturer 

- Vers, Per. ”Black Power” (2005) 

- Rasmussen, Halfdan. ”Noget om helte” (1960) 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – 219-223 

- Øvelse med rimstrukturer 

7. Moderne og traditionel lyrik 

- Andersen, H.C. ”Taaren” (1829) 

8. Opsamling 

Omfang - ca. 85 sider 
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Omfang 

 

24 lektioner af 45 min = 18 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- 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 viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, gruppearbejde, klasserumsdialog, mundtlige fremlæggelser, begrebstest. 

 

 

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

Titel 3 

 
Skriftlighedsforløb 1: Grammatik og sproglig korrekthed. 

Indhold 1. Skriftlig dansk og grammatik 

- Grammatik for dummies 1-4 (Videoer fra Sproget.dk) 

- Grammatikøvelser 

2. Artiklens form og indhold 

- Bang, Herman. ”Gennem Rosenborg have” (1912) 

- Nielsen, Anette og Lene Trolle Schütter. ”Skriveøvelser – til hf-dansk” (2014) - S. 

31-56 

- Lærerproduceret materiale 

o Skabelon til artikler 

o Tekst til øvelse med artikler 

o Tekst om Herman Bangs forfatterskab 

3. Skriv en boganmeldelse 

- Selvvalgt værk (Værk 1 - Roman) 

- Skabelon til boganmeldelse 

4. Den analyserende artikel 

- Eksempeltekst til analyserende artikel (Lærerproduceret) 

- Helle, Helle. ”To kilometer” (1996) 

Omfang - ca. 260 sider 

 

Omfang 

 

18 lektioner af 45 min = 13,5 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-

stiske grundbegreber  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- 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 viden om fagets identitet og metoder 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, klasserumsdialog, skriftlige øvelser, selvvalgt værk - roman, tekstproduktion. 

 

 

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

Titel 4 

 

Retorik og argumentation. 

Indhold 1. Kommunikation 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 7+8 (83-87/95-97) 

- Dahlerup, Ulla. ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003” (Uddrag) 

- Uddrag af ”4-stjerners middag” med Sidney Lee (2 min) 

- Uddrag af Kristian Thulesen Dahls Grundlovstale fra 2013 

2. Argumentation 

- Manu Sareen om ordvalg - Fra Kampen om Sproget 4:5 (DR) 

- Uddrag af Kristian Thulesen Dahls Grundlovstale fra 2013 

- Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 8+9 (98-107/109-113) 

- Hanne Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn” (13.11.04, Politiken) 

- Niarn: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne!” (20.11.04, Politiken) 

3. Stilistik 

- Espersen, Lene. ”Grundlovstale 2010” 

- Ole Schultz Larsen - Håndbog til Dansk (Uddrag) - Sproglige figurer / Diskursana-

lyse  

- Opgave med sproglige figurer 

4. Retorisk træning 

- Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – 

(s. 19-31) 

5. Opsamling og genskrivning 

- Egne opgaver 

Omfang - ca. 54 sider 

 

Omfang 

 

20lektioner af 45 min = 15 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-

stiske grundbegreber  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og ar-

gumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, klasserumsdialog, skriftlige øvelser, mundtlige fremlæggelser, tekstproduk-

tion. 

 

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

Titel 5 

 

Nyhedsjournalistik 

Indhold 1. Den diskuterende artikel 

- Eksempel på diskuterende artikel 

- Anne Sophie Hermansen. ”Efter heksejagten på Karina Pedersen” (2016) 

2. Nyheder 

- Klip fra tv-aviser (DR2) 

- De uaktuelle nyheder - Kritiske Licensbetalere (DR2) 

- Steffen Jensen i ISIS-tunneller (TV2) 

- Bertel Haarder går amok (DR) 

3. Nyhedskriterier 

- Tv!Tv!Tv! - Breaking News (DR2) 

- Ole Schultz Larsen - Håndbog til Dansk (2017) - Avisjournalistik 

- Tophistorier fra Netaviserne på Ekstra Bladet og Politiken 

4. Artikelkomposition 

- Ole Schultz Larsen - Håndbog til Dansk (2017) - Nyhedskomposition 

- Årets pressefoto 1977 - Svend Aage Kuhl / Årets pressefoto 2007 - Gregers Tycho 

Axelsen / Årets pressefoto 2014 - Martin Lehmann 

- Ekstra Bladet 9. maj 2017 - Dødsmaskiner har frit spil 

- Pulitzer 1969 - Eddie Adams / Tank Man 1989 - Jeff Widener / Pulitzer 1994 - Kevin 

Carter / Pulitzer 2002 - New York Times 

5. Medieanalyse 

- Niels Henrik Frimann og Benjamin Gregersen: ”Det glade vanvid” (12.02.11, Eks-

trabladet) 

- Carsten Ellegaard: ”Skoleudflugt endte i tragedie” (12.02.11, Jyllands-Posten) 

6. Netaviser 

- Medieværk - Forskellige Netaviser (Værk 2) 

o https://ekstrabladet.dk/ + https://www.bt.dk/ + https://jyllands-posten.dk/ 

+ https://politiken.dk/ + https://www.b.dk/  

7. Opsamling og genskrivning 

- Kahoot-quiz om nyheder 

- Egne opgaver 

Omfang - ca. 65 sider 

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min = 18 timer 

https://ekstrabladet.dk/
https://www.bt.dk/
https://jyllands-posten.dk/
https://politiken.dk/
https://www.b.dk/
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Særlige fokus-

punkter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, ana-

lysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- 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 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, klasserumsdialog, skriftlige øvelser, mundtlige fremlæggelser, tekstprodukti-

on, medieværk - netavis. 

 

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

Titel 6 

 

Romantikken. 

Indhold 1. Intro til Romantikken 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – Romantikken 

- 1800-tallet på Vrangen (1800-1814) (DR) 

- Oehlenschläger, Adam. ”Morgenvandring” (1805) (uddrag) 

- Skovgaard, P.C. Landevej ved herregården Vognserup. Lundbye sidder ved vejkan-

ten og tegner. (1849) 

- C.W. Eckersberg. Udsigt fra Kronborg Vold over flagbatteriet og Sundet til den 

svenske kyst (1829) 

- C.A. Lorentzens. Dannebrogs fald fra himlen under slaget ved Lyndanise (1809) 

2. Universalromantik 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – Universalromantikken 

- Adam Oehlenschläger. Guldhornene (1802) 

3. Nyplatonismen 

- A.W. Schack von Staffeldt: Indvielsen (1804) 

- Friedrich, Caspar David. ”Der Wanderer über dem Nebelmeer” ("Vandreren over 

tågehavet") (ca.1818) 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – Nyplatonisme 

4. H.C. Andersen 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – Nyplatonisme 

- Andersen, H.C. ”Klokken” (1850) 

5. Nationalromantikken 

- Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og 

på tværs” (2012) – Grundtvig og Nationalromantikken 

- 1800-tallet på Vrangen (1814-1830) (DR) 

- Oehlenschläger, Adam. ”Der er et yndigt land” (1819) 

- Grundtvig, N.F.S. ”Danmarks trøst” (1820) 

6. Opsamling 

Omfang - ca. 67 sider 

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min = 18 timer 
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Særlige fokuspunk-

ter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) 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 viden om fagets identitet og metoder  

- undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor 

fagets viden og metoder anvendes. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, klasserumsdialog, skriftlige øvelser, mundtlige fremlæggelser, tekstproduk-

tion. 

 

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

Titel 7 

 

Skriftlighedsforløb 2: At skrive historieopgave. 

Indhold 1. Den akademiske opgave 1 - Den svære begyndelse 

2. Bent Østergaard. ”Der var et yndigt land - er det der stadig?” Kristeligt Dagblad 

(2009) 

3. Lærerproduceret materiale 

4. Den akademiske opgave 2 - En fokuseret analyse 

5. Natasja. ”Gi mig Danmark tilbage” (2007) 

6. Kristian Thulesen Dahl. ”Grundlovstale 2013” (2013) 

7. Lærerproduceret materiale 

8. Den akademiske opgave 3 - At svare på en problemstilling 

9. Lærerproduceret materiale 

Omfang - ca. 10 sider 

 

Omfang 

 

14 lektioner af 45 min = 10,5 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt  

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-

stiske grundbegreber  

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund  

- 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 me-

dier 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.  

Obligatorisk historieopgaveforløb i samspil med Historie B. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstanalyse, klasserumsdialog, skriftlige øvelser, tekstproduktion. 

 

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

Titel 8 

 

Det Moderne Gennembrud 

Indhold Kernestof: 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 116-137 (om Det Moderne Gennembrud). 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 270-283 (Om drama-genren). 

-Ib Fisher Hansen m. fl. (red.): Litteraturhåndbogen (Gyldendal: København 1987) 

(4. udgave) side 379-380 (Om Herman Bang). 

 

-Dokumentarfilm: Ludere, lommetyve og lirekassemænd: Der skal ydes før der kan nydes 

1849-1880 (2:6) (DR, 2015) (30 min.). 

-Dokumentarfilm: Øgendahl og de store forfattere: Herman Bang (5:6) (DR, 2018) (28 

min.). 

 

Supplerende stof: 

-Holger Drachmann: ”Engelske Socialister” (1872). 

-Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette” (1887). 

-Henrik Pontoppidan: ”En stor Dag” (1899). 

-Henrik Pontoppidan: ”Bondeidyl” (1883) (Uddrag: side - realistisk skrivestil). 

-Maj Sjöwall & Per Wahlöö: Manden som gik op i røg (1966) (Uddrag: side 1-2) 

(Perspektiveringstekst - naturalistisk skrivestil). 

-J.P. Jacobsen: ”Et Skud i Taagen” (1882) (Uddrag: side 1 - naturalistisk skrive-

stil). 

-J.P. Jacobsen: ”To Verdener” (1879). 

-Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) [Værklæsning 3]. 

-Amalie Skram: ”Karens Jul” (1885). 

-Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880). 

-Herman Bang: ”Frøkenen” (1883). 

-Herman Bang: Stuk (1887) (Uddrag: side 1-4 - impressionistisk skrivestil). 

-Herman Bang: ”Impressionisme - En lille Replik” (1890) (Uddrag). 

 

Omfang 

 

27 lektioner á 45 min. = 20,25 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet handler om den litteraturhistoriske periode Det Moderne Gennembrud, 

og fokuserer på temaer og budskaber, samt realistisk, naturalistisk og impressio-

nistisk skrivestil og den historiske kontekst. 

 

Faglige mål: 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 
historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt  
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– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og 
stilistiske grundbegreber  
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 
analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

 

Kernestof: 
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
– litteraturanalyse og -fortolkning  
– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, gruppearbejde, paropgaver, læsesekvenser, indi-

viduelle skriftlige afleveringer, filmfremvisning. 

 

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

Titel 9 

 

Filmanalyse og dokumentargenren 

Indhold Kernestof: 

-Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt - Grundbog i Dansk (Gyl-

dendal: København 2013) 

 side 286-289 (om fakta- og fiktionskoder, kontrakten mellem afsender og 

modtager, genreforventninger, genrehybrider - faktion). 

 side 297-303 (om dokumentargenren, om dokumentartyper - portrætdo-

kumentar, den sociologiske dokumentar, institutionsdokumentaren og den 

sagsorienterede dokumentar. Om berettermodellen og bølgemodellen, om 

dokumentarens fortælleformer - autoritativ, observerende, interaktiv og po-

etisk fortælleform).   

 side 329-339 (om filmens byggesten: frame, indstilling, scene og sekvens. 

Om fortælleforhold i filmen. Om filmiske virkemidler: Billedbeskæringer, 

perspektiv, kameravinkel, kamerabevægelser, klipning, lyd, belysning, farver 

og symbolske billeder,  

-Mimi Olsen & Hans Oluf Schou (red.): Levende Billeder - En Grundbog i Mediefag (2. 

udgave) (Systime: Århus 2012) side 60-67 (om analysemetoder herunder Shot-to-

shot-analyse og genreanalyse).  

 

Supplerende stof: 

-Kortfilm: Ung mand falder (Instr.: Martin de Thurah, 2007) (43 min.). [Værklæs-

ning]. (Særligt fokus på filmiske virkemidler). [Værklæsning 4] 

-Dokumentarfilm: Under Anklage (Instr.: Michael Klint og Christian Andersen, DR 

2004) (57 min.). [Værklæsning 5]. 

Projektarbejde med dokumentarfilm i forbindelse med praktikperiode. Grupperne 

har arbejdet med følgende selvvalgte dokumentarfilm: [Værklæsning 6] 

-Dokumentarfilm: Screenland - Hacking Reality (Instr.: Robin Arnott, 2017). (24 min.). 

[Datamatiker og Design-gruppen]. 

-Dokumentarfilm: Inside Job (Instr.: Charles Ferguson, 2010). (104 min.). 

[Finansøkonom / Erhvervsøkonom-gruppen]. 
-Dokumentarfilm: Min bedstelærer (2:4) (Instr. Louise Detlefsen og Louise Unmack 
Kjeldsen, 2006). (25 min.) 

[lærer socialrådgiver pædagog-gruppen] 

 

Omfang 

 

42 lektioner á 45 min. = 31,5 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet fokuserer på dokumentarfilmgenren og dens undergenrer, fakta- og fikti-

onskoder, fortælleforhold, komposition, de filmtekniske virkemidler og deres sam-

spil med karakteristik, tema og budskab 

 

Faglige mål: 
– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag  

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle me-
dier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
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– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  
– 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  

 

Kernestof: 
– kommunikationsanalyse  

– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

– analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammen-
hænge  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, filmfremvisning, projektarbejde med fremlæggelse, gruppear-

bejde, skriftligt arbejde. 

 

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

Titel 10 

 

Folkeviser 

Indhold Kernestof: 

-Carl Johan Bryld m.fl.: Dansk Litteratur fra runer til graffiti (Systime: Århus 2002) 

side 214-230, side 1-24 (Om middelalderens samfund og normer). 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 30-32 (om folkeviser). 

-Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (Systime: Århus 2004) side 65-

74 (Om folkeviser). 

-Ole Schultz Larsen: Håndbog til Dansk: Litteratur, Sprog, Medier (Systime: Århus 

2017) side 123-126 (Om sproglige figurer). 

-Ole Schultz Larsen: Håndbog til Dansk: Litteratur, Sprog, Medier (Systime: Århus 

2017) side 245-246 (Om strukturalistisk metode). 

- ”Kontraktmodellen” (analysesiden.dk). 

- ”Sådan bruger du Aktantmodellen” (faa12.dk). 

- Henrik Adrian m.fl.: AT-håndbogen (Systime: Århus 2013) (3. udgave) side 25-30 

(om analysemetoder i dansk). 

- Steffen Mailand & Susan Mose: Psykologi i Dansk: Psykologiske indfaldsvinkler til litte-

ratur og litteraturanalyse (Systime: Århus 2012) (4. oplag) side 9-12 (Om Freuds per-

sonlighedsmodel, psykoanalyse og forsvarsmekanismer).  

 

Supplerende stof: 

Sorten Muld: ”Bonden og Elverpigen” + lydfil (tryllevise). 

Valravn: ”Hedebys” + videoklip fra koncert (riddervise). 

”Ebbe Skammelsen” (riddervise). 

”Germand Gladesvend” (tryllevise). 

”Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg” (historisk vise). 

”Der stode tre Skalke” (skæmtevise). 

Lars Lilholt: ”Jens Langkniv” + lydfil (perspektiveringstekst). 

Niels Hausgaard: ”Langballe, Krarup og Camre” + video (perspektiveringstekst). 

 

Omfang 

 

27 lektioner á 45 min. = 20,25 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet fokuserer på folkeviser og middelalderen som litteraturhistorisk periode. 

Der arbejdes med middelalderens normer og samfundsstruktur. Der arbejdes med 

genrebestemmelse af folkeviser, med analyse af folkevisers sproglige figurer, kom-

position (hjemme, ude, hjemme - forvarsel, ekspansionsteknik og syrebadsteknik). 

Der fokuseres på folkevisernes funktion i samtiden, på typiske temaer og budska-

ber, og på fortolkning vha. strukturalistisk metode og psykologisk metode. 

 

Kernestof: 
– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder  

– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer  
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Faglige mål: 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-
stiske grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– 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  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, fremvisning af videoklip, gruppearbejde, paropgaver, læsese-

kvenser, projektarbejde med elevfremlæggelser. 

 

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

Titel 11 

 

Sprogbrug og samtale. 

Indhold Kernestof: 

Birgitte Darger m.fl.: Begreb om DANSK - Litteratur, Sprog og Medier (Dansklærer-

foreningens Forlag: København 2012) side 83-89 (høflighedsprincippet, face-

work, samarbejdsprincippet og sproghandlinger). 

”Samtaler, Høflighed og Undertekst” (Uudgivet oversigtsmateriale). 

”Note om de fem hovedtyper af sproghandlinger” (Uudgivet oversigtsmateriale). 

Jann Scheuer: Sprogsociologisk samtaleanalyse (Dansklærerforeningens Forlag: Kø-

benhavn 2007) 

 side 8-17 (om turtagning og overgangsrelevans, interaktionstyper). 

 side 44-50 (om sprog og magt, facework, ”shitwork”, diskurser, stil, sprog 

og køn 

Pia Quist og Jimmy Zander Hagen: Sprogforløb i DANSK (Gyldendal: København 

2017) side 114-118 (om sproghandlinger og betingelser for vellykket sprogbrug). 

 

Supplerende stof: 

Transskribering af interview med service-assistent. 

Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996). (Omskrevet til direkte tale). 

Birgitte Darger m.fl.: Begreb om DANSK Antologi (Dansklærerforeningens Forlag: 

København 2012) side 103-105 (Transskribering af politiforhør). 
TV-udsendelse: Debatten på DR2 (31 -01-2019). 
Youtubevideo: dialog mellem Dirch Passer og Kjeld Petersen (Samarbejdsprin-
cippet). 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutter = 16,5 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets fokus er samtale og sprogbrug med fokus på sproghandlinger, samar-

bejdsprincippet, høflighedsprincippet og magtrelationer i samtalen. 

 

Faglige mål: 
– 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.  
– 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  
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil 
med kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og ar-
gumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

 

Kernestof: 
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
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– litteraturanalyse og -fortolkning  
– kommunikationsanalyse  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, filmfremvisning, læsesekvenser, par-øvelser, gruppearbejde, 

elevoplæg. 

 

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

Titel 12 

 

Modernisme: eksperiment og overskridelse.  

Indhold Forløbet har fokus på modernisme som litteraturhistorisk periode. Vi har arbejdet 

den tidlige modernismes lyrik, herunder ekspressionisme og futurisme. Vi har også 

arbejdet med 60’er-modernismen, hvor vi har arbejdet med konfrontationsmoder-

nistisk lyrik og med den sprogligt eksperimenterende modernisme. Endelig har vi 

arbejdet med 60’er-modernismens prosa med særligt fokus på absurdisme, eksisten-

tialisme og sære historier. Som historisk kontekst har vi arbejdet med tendenser i 

1960’ernes samfund. Vi har såvel arbejdet med modernismens skrivestil og typiske 

temaer. Vi har kort berørt eksistentialisme (især fremmedgørelsestemaet), nykritisk 

metode (med særligt henblik på modernisternes optagethed at forbinde teksters 

form og indhold). 

  

Kernestof: 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 138-151 (Om modernisme, ekspressionisme og 

futurisme). 

-Carl Johan Bryld m.fl.: Dansk Litteratur fra runer til graffiti (Systime: Århus 2002) side 

214-230, side 234-237 midtpå. (Samfundsudviklingen i 1960erne, Modernisme, 

fremmedgørelse og det absurde, ungdomsoprør og kvindebevægelsen). 

-Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (Systime: Århus 2004) side 

264-273 (Om 1. verdenskrig, Det store sammenbrud og Den russiske revolution). 

-”Ekspressionisme” (Opslag i GADs Litteraturleksikon (GAD: København 2005) 

side 89. 

-Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien (Dansklærerforenings For-

lag: København 2014) side 150-151 (Om Tom Kristensen og ekspressionisme). 

-Youtube-video uddrag af dokumentar om 1. Verdenskrig og granatchok. 

-Dokumentarfilm: Digtere, Divaer og Dogmebrødre, 2:8- Dansk kultur i 100 år (1918-

1930) (Tilrettelægger: Liv Thomsen, DR 2001). [38 min.]. 

 

Supplerende stof: 

1.0 Tidlig modernisme: 

-Sigbjørn Obstfelder: ”Jeg ser” (1893). 

-Wilhelm Ekelund: ”Då voro bokarna ljusa” (1902).   

-Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station” (1906). 

 

1.1 Futurisme: 

-Filippo Marinetti: “Futurismens Manifest” (1909). 

-Emil Bønnelycke: ”New York” (1917). 

-Emil Bønnelycke: “Aarhundredet” (1918). 

-Rolf Jacobsen: ”Byens Metafysik” (1933) [Perspektiveringstekst]. 

-Spillefilm: Metropolis (Instr.: Fritz Lang, 1927). Uddrag: Åbningsscener, Moloch! 

samt Dansescene og Marias Transformation [ca. 15 min.]. [Perspektiveringsfilm]. 
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1.2. Ekspressionisme: 

-Edith Södergran: ”Skönhet” (1916). 

-Rudolf Broby-Johansen: ”Odalisk Skønhed” (1922). 

-Tom Kristensen: ”Det blomstrende Slagsmaal” (1920). 

-Tom Kristensen: ”Angst” (1928). 

-Spillefilm: Antichrist (instr.: Lars von Trier, 2009) (Åbningsscenen 00:00-05.43). 

(Perspektivering mhp. nihilisme og forfaldsæstetik). 

 

2.0 60’er-modernisme: 

-Gunvor Hofmo: ”Fra en annen virkelighet” (1948) [Perspektiveringstekst]. 

-Tomas Tranströmer: ”Espresso” (1962). 

-Ivan Malinowski: ”De fremmedgjorte” (1963). 

 

2.1 Konfrontationsmodernisme: 

-Klaus Rifbjerg: ”Terminologi” (1960). 

-Klaus Rifbjerg: ”Jern” (1960). 

 

2.2 Eksperimenterende 60’er-modernisme: 

-Henrik Nordbrandt: ”Året har 16 måneder” (1986). 

-Per Højholt: ”Aften” (1977). 

-Jørgen Leth: ”Disse ord er blå” (1967). 

-Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset” (1960). 

-Benny Andersen: Den indre bowlerhat (Borgen: København 1964). 

 [Værklæsning 7]. 

 

2.3 Absurdisme og sære historier: 

-Villy Sørensen: ”Blot en drengestreg” (1953). 

-Karen Blixen: ”Ringen” (1958). 

-Peter Seeberg: ”Patienten” (1962). 

-Peter Seeberg: ”Hjulet” (1962). 

-Leif Panduro: ”Tur i natten” (1995). 

-Kortfilm: Tur i natten (Instr.: Ole Roos, (1968). [30 min.]. 

-Kortfilm: The Black Hole (Instr.: Philip Samson & Olly Williams, 2008 [3 min.] 

 

Omfang 

 

35 lektioner á 45 minutter (26,25 timer). 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet handler om modernisme som litteraturhistorisk strømning, og har fokus 

på tidlig modernisme (herunder bl.a. ekspressionisme og futurisme) og 

60’ermodernisme (herunder konfrontationsmodernisme, eksperimenterende 

60’ermodernisme og absurdisme samt sære historier). Hovedvægten er på lyrik, 

men der arbejdes også med prosa. Teksterne anskues såvel fra et tematisk som stili-

stisk perspektiv og ud fra den historiske kontekst. Der fokuseres på modernistiske 

træk så som eksperiment, overskridelse, samspil mellem form og indhold og under-

liggørelse af verden. 

 

Faglige mål: 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt  



 

Side 24 af 28 

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-
stiske grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 
analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 
historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Kernestof: 
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder  

– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer  

– tekster gennem kreative arbejdsprocesser.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde, elevoplæg og Power Point Præsentationer, 

Modernistiske fotos med mobiltelefoner og efterbehandling af fotos, gruppearbej-

de, paropgaver, læsesekvenser, filmforevisning, skriftlige afleveringer. 

 

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

Titel 13 

 

To realismer: socialrealisme og nyrealisme. 

Indhold Kernestof: 

Socialrealisme: 

--Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 164-168 (om nutidige former for realisme). 

-GADs Litteraturleksikon (2. udgave): ”Socialrealisme” (Gads Forlag: København 

2005) side 318. 

-Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug Litteraturhistorien (Dansklærerforeningen: 

København 2014) side 155 (om Socialrealisme og om Harald Herdal). 

-Rasmus Bo Sørensen og Rasmus Bo Villesen: ”Klassesamfundet lever i litteratu-

ren”, Information 29-10-2012. (Om nutidig socialrealisme). 

-Per Fridberg: ”Socialrealisme 1” (oversigtsmateriale, uudgivet). 

-Per Fridberg: ”Socialrealisme 2” (oversigtsmateriale, uudgivet). 

-Per Fridberg: ”Træk der kendetegner socialrealisme” (oversigtsmateriale, uudgivet). 

 

Nyrealisme: 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 142 (om nyrealisme). 

-Carl Johan Bryld m.fl.: Dansk litteratur - fra runer til graffiti (4. udgave) (Systime: År-

hus 2002) side 231-233 (om nyrealisme). 

-Gunnar Mühlmann: ”Nyrealismen - den ny middelklasselitteratur” (DA-net.dk - 

En fri interaktiv litteraturside - beregnet til danskundervisning i gymnasiet og på 

HF). http://www.da-net.dk/NyrealismenIndex.html#Nyrealisme  

-Dokumentarfilm: Danmarks Historie fra 1896 - DVD nr. 9 ”Oprør” - ”Viva la grise-

fest”, ”Betonbyerne skyder op” og DVD nr. 10: ”Forbrugsfest” - ”Maskinerne 

indtager hjemmet”, ”Parcelhusene blomstrer” [22 min] (Substanz, 2007).  

 

Supplerende stof: 

Socialrealisme: 

-Harald Herdal: ”Før jul” (1933). 

-Tove Ditlevsen: Barndommens Gade (Gyldendal: København 1943) side 5-19, 48-54. 

-Sørine Steenholdt: ”Mor er blot et ord” (2015). 

-Stephanie Hollender: ”Grønlandsk forfatter: Fantasien gjorde mig til mønsterbry-

der”, Kristeligt Dagblad 09-01-2017. https://www.kristeligt-

dagblad.dk/kultur/fantasien-gjorde-mig-til-en-moensterbryder 

-Sebastian Bune: ”En familiesygdom” (2018). 

-Ole Blegvad: ”Barsk barndom - interview med forfatteren Sebastian Bune”, POV 

International 12-08-2017. https://pov.international/tag/sebastian-bune/ 

-Yahya Hassan: ”BARNDOM” (2013). 

-Jakob Ejersbo: Nordkraft (Gyldendal: København 2002) side 11-21. 

-Morten Pape: Guds bedste børn (Politikens Forlag: København 2018) side 422-427. 

-Stephanie Hollender: ”Morten Pape: Jeg begik den største syn af dem alle ved at 

fortælle om min fortid”, Kristeligt Dagblad 16-01-2017. https://www.kristeligt-
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dagblad.dk/kultur/morten-pape-jeg-begik-den-stoerste-synd-af-dem-alle 

-Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” (1913). 

-Jakob Mathiasen: ”Fyringer i luften” (2011). 

-Lau Aaen: Dagpengeland - En sand historie om aktivering (Gyldendal: København 2012) 

side 40-47. 

-Jan Sonnergaard: ”Netto og fakta” (1997). 

-Dokumentarfilm: Jan Sonnergaard Interview (Produceret af Peter Tjellesen, PTV Film: 

Systime: Århus 2007). https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU 

[10 min.]. 

 

Nyrealisme: 

-Anders Bodelsen: ”Signalet” (1965). 

-Henrik Stangerup: Manden der ville være skyldig (Gyldendal: København 1973) side 

14-19 og 24-47. 

-Troels Trier: ”Grillbaren” (1973).  

-Lydfil: ”Gillbaren” fra Røde Mor: Grillbaren (Demos 17: 1973). 

https://www.youtube.com/watch?v=MGMIz0xyoa8 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 min. = 18 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet handler om to former for realisme: socialrealisme og nyrealisme. Fokus er 

både på skrivestil, temaer og litteraturhistorisk kontekst.  

 

Faglige mål: 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 
historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt  

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-
stiske grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, ana-
lysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

 

Kernestof: 
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder  

– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, læsesekvenser, projektarbejde, 

elevoplæg med Power Point-Præsentation, filmfremvisning, skriftligt arbejde. 

 

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

Titel 14 

 

Minimalisme. 

Indhold Kernestof: 

-Tinne Serup Bertelsen & Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (Systime: Århus 2014) side 168. 

-Jørn Ingemann Knudsen: ”Minimalisme” (dansksiderne.dk 2017). 

-Søren Vrist Christensen (Marselisborg Gymnasium): Youtube-video om minima-

lisme https://www.youtube.com/watch?v=P-zosnKjMUo 

-Per Fridberg: ”Minimalisme” (Uudgivet oversigtsmateriale, 2016). 

-Per Fridberg: ”Hvad er tomme pladser? Om Wolfgang Iser, Receptionsteori og 

The Hollywood Cut.” (Uudgivet, 2019). 

-Mimi Olsen & Hans Oluf Schou: Levende Billeder: Grundbog i Mediefag (2. udgave) 

(Systime: Århus 2012) side 138-140 (om dogmefilm og Dogme-95-manifestet). 

 

Supplerende stof: 

-Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996). 

-Helle Helle: ”Globryllup” (2000). 

-Peder Frederik Jensen: ”Knagen” (2014). 

-Simon Fruelund: ”Et opkald” (2002). 

-Lotte Kirkeby: ”Størrelse 44” (2016). 

-Pia Juul: ”Armbåndsur” (2012). 

-Thøger Jensen: ”Nu sad det unge par sikkert og så video” (1998). 

-Raymond Carver: ”Hvorfor, skat?” (1964). 

-Spillefilm: 2001 A Space Odyssey (Instr.: Stanley Kubrick, 1968) (Uddrag: 12:00 - 

21:00) [Perspektivering - tidslakuner vs. tomme pladser].   

-Spillefilm: De fem benspænd (Instr. Jørgen Leth og Lars von Trier: 2003). (92 min.). 

-Mikkel Kofod: ”Leth om De fem benspænd: ’Det skulle være et Hjælp Jørgen Leth- 

Projekt - men blev også et Hjælp Lars von Trier-projekt’.”  (Soundvenue.com 16-

06-2017). 

 

Omfang 

 

26 lektioner á 45 min. = 19,5 timer. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet handler om den modernistiske genre minimalisme med særligt fokus på 

sprog og skrivestil, tematik og samspillet derimellem. Der arbejdes med, hvordan 

anvendelsen af minimalisme som f.eks. formel reduktion og andre begrænsende 

regler anvendes kreativt i kortprosa og film. 

 

Kernestof: 
– sproglig analyse, fortolkning og vurdering  
– litteraturanalyse og -fortolkning  

– anvendelse af relevante litterære metoder  

– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer  

 

Faglige mål: 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt  

https://www.youtube.com/watch?v=P-zosnKjMUo


 

Side 28 af 28 

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-
stiske grundbegreber  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund  

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 
historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund  
ende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, 
fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, læsesekvenser, gruppearbejde, skriftligt arbejde. 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 


