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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Det moderne gennembrud side 2 

Titel 2 Tidlig modernisme og realisme side 3 

Titel 3 Efter 2. Verdenskrig side 4 

Titel 4 80’er modernisme side 5 

Titel 5 Minimalisme, samfundskritisk realisme og autobiografisme side 6 

Titel 6 Selviscenesættelse, sociale medier og nyeste tid side 7 

Titel 7 Julen litteraturhistorisk set side 8 

Titel 8 Naturtema side 9 

Titel 9 Dokumentarfilm og filmanalyse side 11 

Titel 10 Eksamenstræning side 12 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

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) 

 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 

 August Strindberg ”Den stærkeste” 1889 

 

Omfang 

 

30 

Særlige fokuspunk-

ter 

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

Titel 2 

 

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) 

 Tom Kristensen ”Satan sejrer” (1920) 

 Johs. V. Jensen ”Paa Memphis Station” 1906 

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

 Rudolf Broby-Johansen ”Odalisk-skønhed” samt ”Bordelpige dræ-

ber ufødt” (1922) 

 Harald Herdal ”Det frugtbare had” (1937) 

 Hans Kirk ”Barnedåben” (1931) 

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

 Thøger Larsen ”Tordenbygen” (1912) 

 Morten Nielsen ”Skæbne” (1945) 

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

d’Avignon” (1907) 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunkter  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 arbejds-

former 

 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 3 

 

Efter 2. verdenskrig 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 7 

 DR2, Liv Thomsen ”Digtere, divaer og dogmebrødre 1945-60” 

(2001) 

 Martin A. Hansen ”Roden” (1955) 

 Ole Wivel ”Der truer os i tiden” (1959) 

 Erik Knudsen ”En strålende skyskraber” (1945) 

 Klaus Rifbjerg ”Det er blevet os pålagt” samt ”Livet i badeværelset” 

(1960) 

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

 Leif Panduro ”Uro i forstæderne” (1962) 

 Peter Seeberg ”Hjulet” (1962) 

Omfang 

 

15 lektioner 

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

formmæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Hereticadigtningens fokus på eksistentialismen samt bruddet med det 

instrumentelt rationelle 

 Opgøret med Hereticadigtningen hos Rifbjerg 

 Eksistentielle problemer med livet i velfærdssamfundet; frigørelse, 

fremmedgørelse, kedsomhed 

 Kanonforfattere 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

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

Titel 4 

 

80’er-modernismen 

Indhold  Michael Strunge ”Vi folder drømmens faner ud” (1980) værklæst 

 Michael Strunge ”Sidegaden” (1981) 

 Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7 

 Søren Fauli ”De skrigende halse” (1993) 

 Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 7 om perioden fra 1980-90 

(http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/DiDiDo.htm) 

 

Omfang 

 

13 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og form-

mæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Punkbevægelsen, kapitalkultur og modkultur 

 Storbyromantik 

 Værkarbejde 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

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

Titel 5 

 

Minimalisme, samfundskritisk realisme, autobiografisme 

Indhold  Christina Hesselholdt ”Maries historie” (1994) 

 Peter Adolphsen hjemmeside www.enmillionhistorier.dk 

 Kristian Bang Foss ”Toilettet på InWear” (2008) 

 Jan Sonnergaard ”Sex” (1997) 

 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) 

 DRtv, ”Kim Leine - mit liv som misbruger” (2017) 

 Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7-8 

  

Omfang 

 

13 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt 

og formmæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Minimalisme, Samfundskritisk realisme, Autofiktion 

 Fiktions- og faktakoder, dobbeltkontrakten 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

http://www.enmillionhistorier.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Selviscenesættelse, sociale medier og nyeste tid 

Indhold  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 

 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
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Titel 7 

 

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) 

 

 

Omfang 

 

10 

Særlige fokus-

punkter 

 Minilitteraturhistorisk forløb 

 Hvordan julen opfattes forskelligt og beskrives forskelligt i forskellige lit-

teraturhistoriske perioder (Barokken, Romantikken, Det moderne gen-

nembrud, Efter 2. verdenskrig, Nyeste tid) 

 Multimodal præsentation med hjælpemidler i grupper 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Præsentationsteknik m. Powerpoint 

 

 

 

 

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

Titel 8 

 

Naturtema 

Indhold  Erlend Loe ”Doppler” (2004) Værklæsning 

 Per Højholt ”Gittes monolog om naturen” fra Per Højholt ”Gittes monologer og 

andre kvababbelser (1981) 

 Per Højholt oplæsning af Gittes monolog om naturen 

(https://www.youtube.com/watch?v=nHlpGmb76II&index=2&list=PLu8wck6

TPb-gXgHTx1zVjCmLKfuAe5twv) begynder 9:45 

 Hans Fink ”Eftertankens naturbegreb” fra Thomas Møller Kristensen ”Menne-

sket og naturen” (1995) 

 Karina Schulz ”De nære værdier er in” Berlingske 17/2-2011 

 Blog: ”borgerlyst.dk/ Andrea Hejlskov” 

 Birgitte Tindbæk ”Mænd i litteraturen” (maj 2008) fra www.litteratursiden.dk 

 Mikael Bertelsen og Mads Brügger ”Læseklubben Sundholm afsnit 5:8” om Dop-

pler (DR2, august 2014) 

 Sidsel Toft Christensen og Ivar Lærkesen ”Naturhistorier” (2016) heri side 22-23 

 Thomas Kingo ”Hver har sin skæbne” (1681) 

 Stilleben: Baltasar von Ast ”Basket of Fruits” (1632), David Bailly ”Vanitas” 

(1651), Cornelius Gijsbrechts ”Trompe l’oeil” (1668) 

 Ludvig Holberg ”Niels Klim i Kokleku” (1741) 

 Johannes V. Jensen ”Maskinerne” (1901) 

 Karen Blixen ”Ringen” (1958) 

 Leif Søndergaard ”Syv fantastiske analyser” (1993) 

 Rasmus Nikolajsen ”Tilbage til unaturen” (2016)  heri ”Viktoriapark, Berlin” og 

”Regn 2015” 

 Mia Mottelson ”Velhavende jyske bønder beviser det, diskursanalytikere har præ-

diket i årtier” Information 5. marts 2016 

 Steen A. Jørgensen ”Esben Lunde Larsen: Ja en kornmark er natur for mig” JP 

29. april 2016 

 Gitte Seeberg ”Hvad skal vi egentlig med den natur” Kristeligt dagblad 9. juni 

2016 

 Sørensen og Rangvid ”Brug litteraturhistorien” (2014) heri ”Middelalderens litte-

ratur” 

 Folkevise ”Elverskud” 

 Emil Bønnelycke ”Hymne til min barndoms gader” (1920) 

 Ludvig Holstein ”Det lysner over Agres felt” (1915) 

 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 Natursyn i historisk perspektiv: Middelalder, Barok, Oplysningstid Romantik, 

Modernitet og nutid 

 Kompositionsanalyse af roman: scenisk og panoramisk 

https://www.youtube.com/watch?v=nHlpGmb76II&index=2&list=PLu8wck6TPb-gXgHTx1zVjCmLKfuAe5twv
https://www.youtube.com/watch?v=nHlpGmb76II&index=2&list=PLu8wck6TPb-gXgHTx1zVjCmLKfuAe5twv
http://www.litteratursiden.dk/
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 Personkarakteristik gennem parallel og kontrastpersoner 

 Manderollen i nutiden 

 Analyse af folkeviser og naturens rolle i viserne 

 Litteraturhistorie med fokus på natursyn 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

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

Titel 9 

 

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

 

Titel 10 

 

Eksamenstræning, anvendte tekster 

Indhold  Jan Faye og Claus Strue Frederiksen “Magthaverne øger presset på 

den frie forskning” (2016) Politiken. 

 Ebrahim Said ”Kvindens ansvar” (2015) Weekendavisen 

 Heidi Bjerre-Christensen ”Freddie Klager” JyskeVestkysten 5. de-

cember 2017 

 Ulla Dahlerup ”Tale på Dansk Folkepartis landsmøde” Politiken 23. 

september 2003 

 Den forunderlige digterliste (Ordloest#20, 2009) 

  

 

 

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 

 

 

 


