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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion: Sprog, litteratur, Medier side 3 

Titel 2 Fiktion og fakta: Genrer og koder 

Titel 3 Episk analyse: Fortællere og fortællemåder side 5 

Titel 4 Krimigenren med værklæsning side 6 

Titel 5 Retorik og argumentation side 7 

Titel 6 Grammatik og sproglighed side 10 

Titel 7 Analyse af lyrik side 9 

Titel 8 Julen litteraturhistorisk set side 12 

Titel 9 Romantikken side 13 

Titel 10 Det moderne gennembrud side 14 

Titel 11 Tidlig modernisme og realisme 

Titel 12 Efter 2. Verdenskrig 

Titel 13 Selviscenesættelse, sociale medier og nyeste tid 

Titel 14 Dokumentarfilm og filmanalyse 

Titel 15 Eksamenstræning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion: Sprog, litteratur, medier 

Indhold  Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen ”Begreb om 

dansk”, Dansklærerforeningens forlag 2009, kap. 2, side 15-46 

 “Noah” kortfilm af Cederberg og Wooman (2013) 

https://vimeo.com/65935223 

 ”Anden vender tilbage” Anders Matthesen(2011) uddrag 

(https://www.youtube.com/watch?v=-kP-xhFWkFY) 

 Steen Langstrup ”Alene og et let offer” (2009) 

 Steen Langstrup ”I morgen skal du dø - sms-værk” (2012) 

 Katrine Pinborg ”Medicinstuderende skal lære om empati gennem 

skønlitteratur” fra Dagens medicin 2017 

(https://dagensmedicin.dk/medicinstuderende-skal-laere-empati-

gennem-skoenlitteratur/) 

 Kirstine Dons Christensen ”Kan man læse sig til empati? Her er pen-

sum” fra Zetland 2017 (https://www.zetland.dk/historie/semE9w5x-

a8DEYJ9z-295bf) 

 Søren Astrup ”Sagen forfra: Ulven kom - og nu knurrer alle ad hinan-

den” fra Politiken 21. april 2018 

 Peter Heller Lützen ”Mediebegrebet” fra Medieanalyse og relevans 

2010 

 Lærerproducerede powerpoints baseret primært på ”Begreb om dansk”.  

o Introduktion til Litteratur 

o Introduktion til Sprog 

o Introduktion til Medier 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 At introducere til genrer og genreforventninger 

 At kunne analysere faktakoder og fiktionskoder 

 At kunne genkende faktatekstens tre funktioner: Informerende, vurderende 

og regulerende 

 At kunne karakterisere og lave grundlæggende analyse af fiktionsgenrer: Ly-

rik, drama og epik 

 At blive bevidste og kritiske læsere og seere 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

https://vimeo.com/65935223
https://www.youtube.com/watch?v=-kP-xhFWkFY
https://dagensmedicin.dk/medicinstuderende-skal-laere-empati-gennem-skoenlitteratur/
https://dagensmedicin.dk/medicinstuderende-skal-laere-empati-gennem-skoenlitteratur/


 

Side 3 af 17 

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

 

Titel 2 

 

Fiktion og fakta: Genrer og koder 

Indhold  ”Anmeldelse af Eventyr, fortalte for børn 1835”, fra Dannora. For Critik 

og Anticritik, 1836, in: ”Begreb om dansk. Antologi” Dansklærerforenin-

gens forlag 2009, s. 18-19 

 Leif Esber Andersen ”Samtale IV: 11 år efter”, In ”Rids’er 70”, 1978 

 Marianne Heugen-Moraga ”Hjemvendt”, 2011. Dokumentar/ portrætfilm 

(http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt) 

 Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden”, 2007. In Begreb om dansk. 

Antologi” Dansklærerforeningens forlag 2009, s. 20-23 

 DR-nyheder ”TB på Thisted Gymansium” 2002 

(https://www.youtube.com/watch?v=ulQSCu25Ebk) 

 Lærerproducerede PowerPoints og Word dokument om fakta- og fiktions-

koder samt faktagenres funktioner 

 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

 Genrer, genrekoder og genreforventninger 

 Læserkontrakt (fakta eller fiktion) og kontraktbrud 

 Fiktionsgenrene og deres funktioner 

 Faktagenrenes funktioner 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Analyse af epik 

Indhold  Helle Helle ”Fasaner” 1996 

 Novellefilm: Helle Helle ”Fasaner” 

(https://www.youtube.com/watch?v=HXgKNYpcif0) 

 Martin A. Hansen ”Isen bryder” 1945 

 Jan Sonnergaard ”Polterabend” 1997 

 Astrid Lindgreen ”Brødrene Løvehjerte” (kap 1-3) 1973 

 Filmatisering af ”Brødrene Løvehjerte” (svarende til kap 1-3) 1977 

 Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen ”Begreb om 

dansk”, Dansklærerforeningens forlag 2009, kap. 3-4, side 31-58 

 Lærerproduceret materiale om novellegenren og novelleanalyse af Asge 

Wille (2012) 

 Lærerproducerede Powerpoints baseret primært på ”Begreb om dansk” 

o Fortællertyper 

o Fortællemåder 

o Struktur og komposition i episke tekster 

o Personkarakteristik 

 

 

Omfang 

 

25 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 Analysebegreber til epik 

 Fortæller, især utroværdig jeg-fortæller 

 Fortællemåde 

 Personkarakteristik 

 Miljøkarakteristik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde 

 Tekstsøgning på youtube 

 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 5 af 17 

 

Titel 4 

 

Værklæsning og autisme 

Indhold  Mark Haddon ”Den mystiske sag om hunden i natten” 2003 (værklsning) 

 Powerpoint med introduktion af krimianalyse (genre, komposition, plot, 

suspense og surprise) 

 Det sociale netværk ”Autisme” (https://www.psykisksaarbar.dk/autisme-

--aspergers-syndrom) 

 DR1 dokumentar ”De skjulte talenter” afsnit 1 

(https://www.dr.dk/tv/se/de-skjulte-talenter/de-skjulte-talenter-2/dr1-

dokumentar-de-skjulte-talenter-1-4#!/42:47) 

  

 

 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

 Analytiske begreber: Resumé, tema, komposition, plot, suspense, surprice 

 Skriftlighed: Skriveøvelser og korrektur 

 Mundtlighed: Mundtligt oplæg 

 Forskellige arbejdsformer 

 Genrebevidsthed (roman- og krimigenrer) 

 Progression i forhold til tidligere analyse- og genreforløb 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

https://www.psykisksaarbar.dk/autisme---aspergers-syndrom
https://www.psykisksaarbar.dk/autisme---aspergers-syndrom
https://www.dr.dk/tv/se/de-skjulte-talenter/de-skjulte-talenter-2/dr1-dokumentar-de-skjulte-talenter-1-4#!/42:47
https://www.dr.dk/tv/se/de-skjulte-talenter/de-skjulte-talenter-2/dr1-dokumentar-de-skjulte-talenter-1-4#!/42:47


 

Side 6 af 17 

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

Titel 5 

 

Retorik og argumentation 

Indhold PowerPoints (talegenrer, appelformer, nonverbalt sprog, Toulmin) 

 

Lærerproduceret om argumentationskneb - at udvalg af de mest anvendte 

 

Lærebøger og artikler: 

 Birgitte Darger, Kasper Leuzuik Hansen og Claus Nielsen, ”Retorik og ar-

gumentation”, in: Begreb om dansk”, s. 95 – 104 

 Ole Schulz Larsen ”Håndbog til dansk” heri kap. 4.9 ”Retorik” 

 Morten Gregersen, ”Fodbold er røvkedelig”, in: Ekstrabladet, 18. februar 

2011 

 Pernille Mainz og Jane Elkjær, ”Karakterkrav afskærer hver 4. hf’er” in: Po-

litiken 3.2.2015, forside 

 Michael Holbæk ”så tager vi ja-hatten på” Ud & Se februar 2017 
 

Taler og foredrag: 

 Karina Lykke Grand, Ph.d., postdoc. Aarhus Universitet: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI  

 Kronprins Frederiks bryllupstale, 14. maj 2004:  

https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s 

 Martin Luther King, marts 1963: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A 

 Helle Thornings Schmidts Nytårstale 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU 

 Dolphs nytårstale fra 2005: 

https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng 

 Norges Statsminister, Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke 2011 for of-

rene på Utøya: https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M 

 George Bush ”Tale til nationen” 11. september 2001 

 

Interviews: 

 Brian Mikkelsen, tidl. Justitsminister for de Konservative redegør for poli-

tiets indsats overfor autonome: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc 

 Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 17.11.2009: 

https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE 

 Analyse af interview med john Cusack: 

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

Andet: 

 Cute Kids arguing: https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w 

Omfang 

 

30 

Særlige fokus-  Mundtlighed 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A
https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=cQLDQXUYHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w
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punkter  Mundtlige oplæg 

 Retorik + retorisk analyse 

 Genreforventninger og genrekoder 

 Det retoriske pentagram 

 Appelformer: Etos-, logos- og patosappel 

 Planlægning, udførsel og afholdelse af egen tale 

 Om at holde tale 

 Argumentation 

 Argumentationsanalyse: Påstand, belæg, underbelæg/hjemmel, styrkemar-

kør, rygdækning og gendrivning 

 Toulmins argumentationsmodel + Toulmins udvidede argumentationsmo-

del 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

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

Titel 6 

 

Grammatik og sproglighed 

Indhold  Jan Bæk og Ulrik Herskind ”Dansk i Grønland” (2008) her i side 9-40 

 Grammatiktest (https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-

du-de-samme-fejl-som-en-

danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba) 

 Thomas Skov ”Grammatik for dummies om Ordklasser” 

(https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1) 

 Stavetest på DR (https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-

du-de-samme-fejl-som-en-

danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba) 

 Kommakursus (http://komma.edutasia.com/) 

 10 klassiske sproglige fejl (https://rhetorica.dk/viden/10-klassiske-

sprogfejl) 

  

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Grammatisk korrekthed, herunder tegnsætning/ kommatering. 

 Fokus på ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, biord og stedord 

både hvad angår korrekt brug og i forbindelse med sproglig analyse. 

 Sætningsbygning. 

 De almindeligste sproglige fejl 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-dig-selv-laver-du-de-samme-fejl-som-en-danskstuderende?cid=soc_facebook_drnyheder_1yygkqba
http://komma.edutasia.com/
https://rhetorica.dk/viden/10-klassiske-sprogfejl
https://rhetorica.dk/viden/10-klassiske-sprogfejl
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 7 

 

Lyrikanalyse 

Indhold  Conni Hesel Rickmann: Dansk i Dybden: DIGTE (Gyldendal: Køben-

havn 2006, 2013) 

 Birgitte Darger m.fl.: Begreb om DANSK (Dansklærerforeningens For-

lag: København 2009) side 71-77. 

 C.V. Jørgensen: ”Det regner” 

 Per Vers: ”Fri og Fallit” (2011) 

 Viggo Stuckenberg: ”Snetinder” (1901) 

 Dan Turèll: ”Jeg skulle have været taxachauffør” (1996) 

 P. Neruda: 100 Kærlighedssonetter (1959) heri sonet XVI, XVII, XXV, 

XXXVIII 

 Benny Andersen: ”På det tørre” 

 Spillefilm: Postbudet (Il Postino) (instruktør: Michael Radford, 1994) 

(værk) 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Analyse af lyrik 

 Strofer, vers, rim, rytme 

 Billedsprog - og begreber hertil 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Kreativt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 8 

 

Julen litteraturhistorisk set 

Indhold  

Julesange og salmer 

 Hans Adolph Brorson ”Den yndigste rose er funden” (1732) 

 Peter Faber ”Højt fra træets grønne top” (1848) 

 Peter Faber ”Sikken voldsom trængsel og alarm” (1848) 

 NFS Grundtvig ”Dejlig er den himmel blå” (1810) 

 NFS Grundtvig ”Et barn er født i Betlehem” (1820) 

 B.S. Ingemann ”Dejlig er jorden” (1850) 

 B.S. Ingemann ”Julen har bragt velsignet bud” (1839) 

 Shubidua ”Rap jul” (1974) 

 MC Einar ”Jul det’ cool” (1988) 

 Red Warshawa ”Julemandens selvmordsbrev” (1998) 

 Drengene fra Angora ”Jul i Angora” (2004) 

 

Artikler om julens historie og traditioner 

 Danmarkshistorien.dk ”Jul i vikingetiden og den tidlige middelalder” 

(https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jul-i-

vikingetiden-og-den-tidlige-middelalder/) 

 Videnskab.dk ”Sådan så juletræet ud for 200 år siden” 

(https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-saa-juletraeet-ud-for-200-

aar-siden) 

 Videnskab.dk ”Sådan har julepynt udviklet sig igennem 200 år” 

(https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-har-julepynt-udviklet-sig-de-

seneste-200-ar) 

 Lena Lee Skibye ”Hvad blev der af kære gamle jul?” fra Kristeligt Dagblad 

16.december 2005 (https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-

sj%C3%A6l/hvad-blev-der-af-k%C3%A6re-gamle-jul) 

 

Omfang 

 

10 

Særlige fokus-

punkter 

 Optakt til litteraturhistorisk forløb 

 Hvordan julen opfattes forskelligt og beskrives forskelligt i forskellige litte-

raturhistoriske perioder (Barokken, Romantikken, Det moderne gennem-

brud, Efter 2. verdenskrig, Nyeste tid) 

 Mundtlig præsentation med hjælpemidler i grupper 

 Julesange og salmer som værklæsning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Præsentationsteknik m. Powerpoint 

 

 

 

 

Retur til forsiden 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jul-i-vikingetiden-og-den-tidlige-middelalder/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jul-i-vikingetiden-og-den-tidlige-middelalder/
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-saa-juletraeet-ud-for-200-aar-siden
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-saa-juletraeet-ud-for-200-aar-siden
https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-har-julepynt-udviklet-sig-de-seneste-200-ar
https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-har-julepynt-udviklet-sig-de-seneste-200-ar
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/hvad-blev-der-af-k%C3%A6re-gamle-jul
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/hvad-blev-der-af-k%C3%A6re-gamle-jul
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 9 

 

Litteraturhistorie Romantikken 

Indhold  

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

og på tværs, kapitel 5 

 DR2, Liv Thomsen ”1800-tallet på vrangen” afsnit 1, 2,3,5 (2007) 

 Adam Oehlenschlager ”Guldhornene” 1802 

 Third Ear podcast ”Guldhornene” http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/ 

(værk) 

 Christian Winther “Hans og Grethe” (1828) 

 N.F.S. Grundtvig “Det er så yndigt at følges ad” (1855) 

 Emil Aarestrup ”På sneen” (1838) 

 Adam Oehlenschläger ”Råd til unge ægtemænd” uden årstal 

http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=oehlen1999100201 

 H.C. Andersen ”Klokken” 1845 

 A.W. Schack von Staffeldt ”Indvielsen” 1804 

 N.F.S. Grundtvig ”Danmarks trøst” 1820 

 P.C. Skovgaard, Sommerdag, 1846, 65,5 X 93,5 cm, Horsens Kunstmuseum  

 J. Th. Lundbye, En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs, 1839,  

 P.C. Skovgaard: Udsigt over havet fra Møns Klint, 1850, 124 X 185 cm, 

Skovgaard Museet 

 J. Th. Lundbye, Sjællandsk landskab. Udsigt fra Bjerresø Mark mod Vejrhøj og 

Drageholm Slot, 1840, 61 X 124 cm, Ny Carlsberg Glyptotek  

 Vilhelm Kyhn, Bakket landskab med søer og skove nær Silkeborg, 1845, 77,5 X 

104 cm, Statens Museum for Kunst 

 Anton Edvard Kieldrup, Fra Hammershus 1849, Bornholms Kunstmuseum 

 Caspar Friedrich ”Vandrer over Tågehav” (1818) 

Omfang 

 

35 

Særlige fokus-

punkter 
 Sprog: sproganalyse, sprogiagttagelse, grammatik 

 Litteratur: kanonforfattere, analyse af lyrik og epik 

 Litteraturhistorie: Romantikken (nationalromantikken, Universalromantik, Ny-
platonisme, Romantisme, Biedermeier mm). Naturens og natursynets rolle i 
samtiden, køn og seksualitet i romantikken. 

 Medieformer (dokumentar, podcast, maleri) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

Retur til forside 

http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/
http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=oehlen1999100201
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 10 

 

Litteraturhistorie: Det moderne gennembrud 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 6 

 DR2, Liv Thomsen ”1800-tallet på vrangen” 6,7,8 (2007) 

 Georg Brandes ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Århund-

redes Litteratur” (uddrag), 1871 

 Henrik Pontoppidan ”En stor dag”, 1891 

 Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette”, 1887 

 Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt 1899 

 J.P. Jacobsen ”To Verdener” 1879 

 Herman Bang ”Foran Alteret” (1880) 

 Herman Bang ”Impressionisme – lille replik (1890) 

 Olivia Levison ”Støv” (1885) 

 Brendekilde ”Ved Landevejen” (1893) 

 Brendekilde ”Udslidt” (1889) 

 Monet ”Impression” (1872) 

 Monet ”Rue Montorgueil” (1878) 

 P.S. Krøyer ”Fiskere trækker våd” (1882) 

 P.S. Krøyer ”Skt. Hansbål” (1906) 

 Lærerproduceret materiale på baggrund af ”Impressionismen i dansk 

prosa 1870-1900” af Sven Møller Kristensen 1955 

 Henrik Ibsen ”Et Dukkehjem” (1879) værklæsning 

 Henrik Ibsen ”Om den tyske slutning” (1880) 

 

Omfang 

 

29 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Værklæsning ”Et Dukkehjem” 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Forskellige skrivestile; naturalisme, realisme, impressionisme 

 Køn, kirke, klasse 

 Forholdet mellem romantikken og det moderne gennembrud fra et 

værdimæssigt synspunkt 

 Maleriets udvikling fra Romantik til Naturalisme og Impressionisme 

 Litteraturens debatskabende funktion 

 Civilisationsoptimisme og pessimisme 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 



 

Side 13 af 17 

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

Titel 11 

 

Tidlig modernisme og realisme 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 7 

 Tom Kristensen ”Det blomstrende slagsmaal” (1920) 

 Tom Kristensen ”En Damper, en Djunke, en Sampan” (1922) 

 Johs. V. Jensen ”Paa Memphis Station” 1906 

 Johs. V. Jensen “Maskinerne” (1901) 

 Carl Th. Drejer ”De nåede færgen” (1948) 

 Emil Bønnelycke ”Hymne til min Barndoms Gade” (1927) 

 Rudolf Broby-Johansen “BLOD” (1922) heri arbejdet med ”Odalisk-

skønhed” samt ”Bordelpige dræber ufødt” 

 Harald Herdal ”Det frugtbare had” (1937) 

 Hans Kirk ”Barnedåben” (1931) 

 Martin Andersen Nexø ”Lønningsdag (en idyl)” (1900) 

 Thøger Larsen ”Tordenbygen” (1912) 

 Jeppe Aakjær ”Når Rugen skal ind” (1906) 

 Billedmateriale: Degas ”L’attente” (1877) og Picasso ”Demiselles 

d’Avignon” (1907) 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Fremskridts- og teknologioptimisme og pessimisme 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Modernisme og realisme 

 Folkelig realisme og socialrealisme 

 Ekspressionismen: Sprogiagttagelse og stilistisk analyse 

 Futurisme 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 



 

Side 14 af 17 

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

Titel 12 

 

Efter 2. verdenskrig 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 7 

 Morten Nielsen ”Skæbne” (1945) 

 Karen Blixen ”Ringen” (1958) 

 Leif Søndergaard ”Syv fantastiske analyser” (1993) 

 Klaus Rifbjerg ”Det er blevet os pålagt” (1960) 

 Rasmus Palludan ”Tal til mig” (Ud og se december 2013) 

 Leif Panduro ”Uro i forstæderne” (1962) 

 Peter Seeberg ”Patienten” (1962) 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Opgøret med Hereticadigtningen 

 Eksistentielle problemer med livet i velfærdssamfundet; frigørelse, 

fremmedgørelse, kedsomhed 

 Kanonforfattere 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 



 

Side 15 af 17 

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

Titel 13 

 

Selviscenesættelse, sociale medier og nyeste tid 

Indhold  Knud Romer – uddrag af ”Den som blinker er bange for døden” (2006) 

 Berlingske 3. februar 2007 ”Knud Romer fanget i sandhedsfælde” 

 Kim Leine – uddrag af  ”Kalak” (2007) 

 DR2 ”Kim Leine - mit liv som misbruger” (2017) 

 Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7-8 

 Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks ”Like” (CIBS 2019) heri side 9-

10, 43-45, 63-66 

 Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” heri ”Den personlige blog” og 

”Småsludren på Facebook” 

 Mads Rangvid og Mimi Sørensen ”Perspektiver i dansk - Grundbog” 

(2018) Heri kapitel 4 side 86-90, 97-100 

 Facebookprofiler fra Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen hentet 

november 2018 

 Fie Laursen ”Min ærlighed” (https://www.youtube.com/watch?v=l-

QoxO2X7WU) 

 Niels Hausgaard ”At logre med halen” 

(https://www.youtube.com/watch?v=67Nw3IzkrF0) 

  

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Forholdet mellem tekst, kultur, medieteknologi og samfund både ind-

holdsmæssigt og formmæssigt 

 Autofiktion og troværdighed (faktakoder og fiktionskoder) 

 Selviscenesættelse på sociale medier 

 Fatisk kommunikation 

 Goffmanns begreber om frontstage, backstage, face, facework og face-

trussel, Mayrowitz’ middlestage 

 Identitet gennem fortælling 

 Emojies 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=67Nw3IzkrF0


 

Side 16 af 17 

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

Titel 14 

 

Dokumentarfilm og filmanalyse 

Indhold  Tomas Bjørn Pedersen ”Grundbog til medier i dansk” (Systime 2019) uddrag 

fra kapitel 5: Hvad er en dokumentar? 

 Gitte Horsbø og Mette Harboe ”Den iscenesatte virkelighed” (Systime 2019) 

uddrag At analysere levende billeder, Dokumentarens grundtyper 

 Ole Schulz Larsen” Håndbog til dansk” (Systime 2019) uddrag kapitel 5.2 

Dokumentarfilm og Mockumentary 

 Lærerudviklet Ppt om filmtekniske virkemidler udviklet på baggrund af 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog 

 Politiken ”Jette & Frederik” 

(https://www.facebook.com/watch/?v=10156349124623294) 

 DR1 ”Søren Ryge: Far, mor og børn” episode 1 og 2 

(https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-

boern/soeren-ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-1-2 

https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-boern/soeren-

ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-2-2-it-version) 

 DR2, Jakob Stobbe og Michael Jeppesen ”Ti stille kvinde” episode 3 (2014) 

hentet fra mitcfu.dk 

 Sørine Gotfredsen ”Kvinder laver selvmål i DR-serie” (Kristeligt Dagblad 

20. november 2014) 

 DR TV ”Tykke Ida” (DR3 2017) 

 DR TV ”Hård udenpå” (DR3 2017) 

 DR1 ”Finanskrisen forfra” (2015) uddrag 

(https://www.youtube.com/watch?v=HcByKlDcDlI) 

 Christian Sønderby Jepsen ”Testamentet” (Copenhagen Bombay og DR2 

2012) (værk) 

 Max Pedersen ”Socialpornografi og mediealfonser” (Ekkofilm.dk 2004) 

 Sascha Baron Cohen ”Who is America?” (HBO Nordic 2018) 

 Nicole N. Horanyi ”En fremmed flytter ind” episode 1 (TV2 2018) 

 Matt Ross ”Captain Fantastic” (2016) 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Dokumentargenren, kendetegn og undergenrer 

 Autenticitetsmarkører (faktakoder) og fiktionskoder 

 Indhold, udtryk, form 

 Analyseredskaber til filmmediet (billed, lyd, lys) 

 Mockumentary 

 Dokumentaren som debatskabende 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

Retur til forside 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156349124623294
https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-boern/soeren-ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-1-2
https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-boern/soeren-ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-1-2
https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-boern/soeren-ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-2-2-it-version
https://www.dr.dk/tv/se/soeren-ryge-tv/soeren-ryge-far-mor-og-boern/soeren-ryge-praesenterer-far-mor-og-boern-2-2-it-version
https://www.youtube.com/watch?v=HcByKlDcDlI


 

Side 17 af 17 

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

 

Titel 15 

 

Eksamenstræning, anvendte tekster 

Indhold  Adam Oehlenschläger ”Der er et yndigt land” (1819) 

 Michael Strunge ”Der er et yndigt land” (1980) 

 H.C. Andersen ”Danmark mit fædreland” (1850) 

 Benny Andersen ”H.C. Andersens land” (1985) 

 Harald Herdal ”Vinternat” (1933) 

 Jan Faye og Claus Strue Frederiksen “Magthaverne øger presset på 

den frie forskning” (2016) Politiken. 

 Ludvig Holberg ”Epistel 89: Fordærvet smag i kærlighed” (1748) 

 Steen Steensen Blicher ”Ouverture” og ”Præludium” (1838) 

 Ebrahim Said ”Kvindens ansvar” (2015) Weekendavisen 

 

 

Omfang 

 

15 timer 

Særlige fokuspunkter  Redegøre, analysere, perspektivere 

 Håndtering af nerver 

 Forberedelsestips  

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde 

 Tekstsøgning på youtube 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


