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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2014 - maj 2016 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk niveau A 

Lærer(e) Jens Højlund Andersen (jea@vucvest.dk) 

Hold 14Y 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Portrætartikel 

Titel 2 Introduktion til genrer 

Titel 3 Introduktion til analyse og fortolkning 

Titel 4 Introduktion til episke tekster: Fra folkeeventyr til fantasy 

Titel 5 Introduktion til episke tekster: Krimi 

Titel 6 Introduktion til episke tekster: Noveller 

Titel 7 Grammatik og sprog 

Titel 8 Skriftlighed: Analyserende oplæg 

Titel 9 Mundtlighed: Argumentation og retorik 

Titel 10 Medier: Nyhedsartikel 

Titel 11 Introduktion til lyrik: Danskhed 

Titel 12 Litteraturhistorie: Introduktion til Det Moderne Gennembrud 

Titel 13 Det moderne gennembrud 

Titel 14 Modernisme i mellemkrigstiden 

Titel 15 Mand og natur 

Titel 16 Barokken og Oplysningstiden 

Titel 17 Romantikken med perspektivering 
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Titel 18 Realisme inden 2. Verdenskrig 

Titel 19 Hereticamodernismen og Karen Blixen 

Titel 20 Konfrontationsmodernisme 

Titel 21 Kortfilm og filmanalyse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Portrætartikel 

Indhold  
http://www.danskfaget.dk/let/udskoling/sprog/genreskrivning/at-skrive-et-

interview/ 

Lars Berg: ”Som man spørger…Det journalistiske interview”, Roskilde Universitets 

forlag 2002 

Daniel Øhrstrøm, ”Danmark er dannet af indvandrere”, in: Information 27. august 

2011 

Lars Damkjær og Karens Thygesen (red.), Sprogets Veje, Systime 2008  

www.sproget.dk  

”Historien om Nik & Jay”, DR1 2008 

 

Omfang 

 

13 lektioner (inkl. 3 skriftlighedstimer) 

Særlige fokus-

punkter 

Formål: 

 Forventningsafstemning 

 Etablere relation mellem kursister og underviser 

 Opbygge god klasserumskultur 

 Øve studieteknikker 

 Analyse  

 Skriftlighed 

 Introduktion til faktagenre 

 Introduktion af forskellige medier 

 Metarefleksioner 

Indhold: 

 Præsentation af danskfaget 

 Præsentation af underviser og kursiser 

 Notatskrivning 

 Interview- og spørgeteknik 

 Introduktion til skriveproces (stofindsamling, interview, fokus/vinkling, skri-

veplan, kladde, gennemarbejdning) 

 Portrættegning 

http://www.danskfaget.dk/let/udskoling/sprog/genreskrivning/at-skrive-et-interview/
http://www.danskfaget.dk/let/udskoling/sprog/genreskrivning/at-skrive-et-interview/
http://www.sproget.dk/
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 Analyse af portrætartikel + analyse af portrætfilm 

 Udfærdige portrætartikel af hinanden (overskrift, underrubrik, indledning, 

brødtekst, mellemrubrikker, afslutning, faktaboks, billede) 

 Korrekturlæsning af egen artikel + omskrivning (grammatik + forholdet mel-

lem skriftsprog og talesprog) 

 Hvad har jeg lært? 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Formidlingsorienteret 

 Parøvelser 

 Gruppeopgaver 

 Summeøvelser 

 Procesorienteret 

 Individuel skriftlig opgave 

 Tegneøvelse: Portrættegning to og to 

 Variation 

 Sekvensering 

 Progression 

 Udgangspunkt i forforståelse og motivation 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Introduktion til genrer 

Indhold Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen, Begreb om dansk, Dansk-

lærerforeningens forlag 2009, kap. 2, s. 15-30 

Malene Dybdahl Pedersen, ” Krimi-genren bevæger sig mod mere brutalitet og 
gys”, fra www.dr.dk 5. april 2014 

”Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835”, fra Dannora. For Critik og 

Anticritik, 1836, in: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier. Antologi, Dansklærer-

foreningens forlag 2009, s. 18-19 

 

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

 

Ole Bering, ”På vej mod Reformland”, in: Kristeligt Dagblad, 9. august 2014 

 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Formål: 

 Introduktion til litterære genrer 

 At kunne skelne mellem fiktion og fakta 

 At kunne analysere fiktions- og faktakoder 

 At blive bevidste og kritiske læsere og seer 

Indhold: 

 Gennemgang af fiktions- og faktakoder 

 Karakteristik af epik (noveller, romaner), lyrik og drama 

 Analyse af faktakoder og fiktionskoder i novelle og kronik 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Tavleundervisning (deduktivt) 

 Klassesamtale 

 Parøvelser 

 CL: Quiz og byt + ”speed-dating” 

 Fysisk aktivitet 

 Variation i arbejdsformer 

 

Retur til forside 

 

mailto:pmpe@dr.dk
http://www.dr.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Introduktion til analyse og fortolkning 

Indhold Helle Helle; ”En stol for lidt”, in: Rester, Samleren 2011 

 

Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: ”I gang med tekster”, 

in: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier, Forfatterne og Dansklærerforeningens 

Forlag, 2009, s. 31 – 57 (kap. 3-4): 

 

”Fortællingens struktur”: side 33 – 35 

”Fortællerinstans”: side 35 – 36 

”De tre fortællertyper”: side 36 – 40 

”Fortællemåder”: side 40 – 44 

”Socialt miljø” og ”Fysisk miljø”: side 49 – 51 

”Personer”, ”Personers ydre karakterstik” og ”Personens indre ka-

rakteristik”: side 51 – 55 

”Tema”: side 55 - 56 

 

Omfang 

 

10 lektioner (inkl. 4 skriftlighedstimer) 

Særlige fokus-

punkter 

At præsentere analytiske begreber 

At få forståelse af, at analysen kan åbne en tekst for større forståelse 

Kendskab til, at der er forskel på at læse en tekst på overfladen og lave en analyse 

Mundtlig formidling 

Skriftlighed: Individuel skriftlig aflevering 

Afprøvning af forskellige arbejdsformer (individuelt, par- og gruppearbejde) 

Notatskrivning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Pararbejde 

 Gruppearbejde 

 Matrixgrupper 

 Skriftlig individuel aflevering 

 Skriftlig aflevering i grupper 

 Klasseundervisning 

 Formidlings- og procesorienteret 

 Sekvensering og afveksling mellem klasseundervisning og afprøvning i træ-

ningsrum 

 Progression og taksonomi: Fra lærerstyret klasseundervisning og formidling 
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til pararbejde, gruppearbejde i matrixgrupper til individuel opgave 

 Fra redegørelse og analyse til konklusion 

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

Titel 4 

 

Introduktion til episke tekster: Fra folkeeventyr til fantasy 

Indhold Folkeeventyr: 

 

 ”Prinsessen og de tolv par guldsko” (trylleeventyr) 

 ”Mor Hulda” (trylleeventyr) 

 ”Pullerú” (skæmteeventyr)  

 ”Blåskæg” (skæmteeventyr) 

Kunsteventyr: 

 

 H.C. Andersen ”Skyggen”, 1847 (kunsteventyr)  

 Karen Blixen ”Kongesønnerne”, 1946 (kunsteventyr) 

 Peter Adolphsen ”Avispapirbyen”, 1996 (Anti-eventyr) 

 Kim Blæbjerg ”Fælder”, 2002 (Anti-eventyr) 

 H.C. Andersen: ”Klods-Hans”, 1855 

Film:  

 

 ”Stardust”, 2007 

 http://www.youtube.com/watch?v=1YocHi9llAk 

Litteratur og tekster: 

 

 Ark om Aktantmodellen  

 Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller, Eventyr i dansk. Fra folkeeventyr til fan-

tasy, Systime 2005 

Yderligere: 

 

 PowerPoint: Fra folkeeventyr til fantasy 

 Aktantmodel 

Omfang 

 

9 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Formål: 

 

 Kanonforfattere 

 Genrer begreber 

 Litterær metode: Strukturalistisk læsning (aktant-model) 

 Fiktions tekster 

http://www.youtube.com/watch?v=1YocHi9llAk


 

Side 9 af 38 

 Medietekst: Film 

 Eventyr 

 Analyse 

 Øve mundtlige oplæg 

Indhold: 

 

Lektion 1: Fra folkeeventyr til fantasy: 

 Karakteristik af eventyrgenren 

 Folkeeventyr: Trylleeventyr og skæmteeventyr 

 Kunsteventyr og anti-eventyr 

Lektien 2: Analyse af eventyr – aktantmodellen: 

 Gruppeopgave: karakteristik af dagens tekster i forhold til folkeeventyr og 

kunsteventyr 

Lektien 3: Fremlæggelse af gruppeopgave 

 

Lektion 4: Analyse af eventyr vha. aktantmodellen 

 

Lektion 5: Individuel skriveøvelse: 

 Indplacer hændelse fra dit eget liv i aktantmodellen 

 Tag evt. udgangspunkt i 1) forvandlingsmotiv 2) kamp mellem det gode og 

onde 3) forholdet mellem børn og forældre 4) En personlig udvikling 

Lektion 6-8: Analyse af eventyrfilmen ”Stardust” fra 2007 vha. aktantmodellen: 

 Påvisning af klassiske eventyrtræk i moderne film 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Formidlingsorienteret 

 Sekvensering 

 Variation 

 Gruppearbejde 

 Mundtlig fremlæggelse 

 Individuel skriveøvelse 

 Filmfremvisning 

 Tavleundervisning 

 Gruppearbejde: Analyse og fremlæggelse 

 Notatteknik 

 

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

Titel 5 

 

Introduktion til episke tekster: Krimi 

Indhold Selvvalgte romaner/krimier 

PowerPoint om mundtlig fremlæggelse, resumé og undervisningsforløb 

 

Annette Nielsen og Lene Trolle Schütter, skriveøvelser – til hf-dansk, Systime 

2014, s. 32 – 36, 37 - 41 

Søren Lindskrog, Dansk til HF tre skriftlige eksamensgenrer, Alfabeta 2014, s. 7 

– 9 

Jørn Ingemann Knudsen, Textanalyse.dk, Systime 2005-2012, s. 10 – 72 

Bo Thau Michaëlis (red), ”Kriminalromanens 10 bud”, in: Den kriminelle novelle 

www.danskfaget.dk 

 

Filmklip af: 

• ”Miss Marpel. Det forstenede ansigt” (2010) – TV serie 

• ”Broen” (2011) – TV serie 

• ”Memento” (2000) - Film 

 

Omfang 

 

12 lektioner (inkl. 6 skriftlighedstimer) 

Særlige fokuspunkter Formål: 

 Analytiske begreber: Resumé, tema, komposition 

 Skriftlighed: Skriveøvelser og korrektur 

 Mundtlighed: Mundtligt oplæg 

 Forskellige arbejdsformer 

 Genrebevidsthed (roman- og krimigenrer) 

 Selvvalgt værk 

 Progression i forhold til tidligere analyse- og genreforløb 

 Sociale kompetencer 

 Faglige kompetencer 

 Almene kompetencer 

 Studiekompentencer 

 Skabe bevidsthed om egen læring og progression 

http://www.danskfaget.dk/
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 At lade kursisterne formulere sig til hinanden (mundtlighed - skriftlig-

hed) 

Indhold: 

Lektion 1-2: Individuelt mundtlige oplæg med resumé af selvvalgt kri-

mi/roman 

Lektion 3: Skriftlighed ifht. Præsentation og resumé 

Lektion 4: Karakteristik af roman- og krimigenre 

Lektion 5: Parøvelse om genre 

Lektion 6: Komposition og parøvelse 

Lektion 7: Plotteori, suspense og spændingskurve + parøvelse om den dra-

matiske komposition 

Lektion 8: Skriftlighed: Den dramatiske komposition 

Lektion 9-10: Skriftlighed: Overskrift, indledning, afslutning 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Mundtligt oplæg 

 Individuelle skriftlige øvelser 

 Tavleundervisning 

 Klassedialog 

 Parøvelser  

 Pardiskussion 

 Formidlings- og procesorienteret 

 Undervisningsdifferentiering 

 Progression og taksonomi 

 

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

Titel 6 

 

Introduktion til episke tekster: Noveller 

Indhold Noveller: 

 

 Jan Sonnergaard, ”Polterabend”, in: Radiator, 1997 

 Martin A. Hansen, Isen bryder, 1945 

 Helle Helle, ”Fasaner”, in: Rester, 1996 

Faglitteratur: 

 

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

Dansklærerforeningens forlag 2009. s. 36 – 37 (”De tre fortællertyper”), s. 40 – 

44 (”Fortællemåder”), s. 49 - 51 (”Socialt miljø” og ”Fysisk miljø”) og s. 51 – 55 

(”Personer”) 

Filmklip m.m.: 

 

 ”Walking dead”, season 1 espisode 1, 2010, AMC: 

http://www.netflix.com/search/walking%20dead 

 Medina: ”Jalousi”, 2014 (3:53): 
http://www.youtube.com/watch?v=uXM5NJCBJtc 

 Helle Helle om “Fasaner”: https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8  

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål: 
 

 Mundtlig formidling/formidlingsbevidsthed 

 Skriftlighed 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Analyse af fiktive tekster i flere medier 

 Tekstforståelse 

Kompetencemål: 

 

 Almene kompetencer som selvstændighed, samarbejde, faglig fordybelse, an-

svarlighed for egne og fælles resultater, sproglige kompetencer, analytiske og 

kritiske færdigheder   

 Personlige kompetencer som engagement, motivation og koncentrationsevne 

 Sociale kompetencer som samarbejdsvilje og –evne, kommunikationsevner og 

http://www.youtube.com/watch?v=uXM5NJCBJtc
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empati 

Indhold: 

 

 Litterære stofområde (genrebegreber, litterær metode, historisk bredde, ka-

nonforfatter) 

 Mediemæssige stofområde (medietekster: Film, musik) 

 Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed (mundtlige oplæg og skriveøvelse) 

 Genretræk: Novellen 

 Forfatterkendskab  

 Tekstanalyse 

 Fortællertyper 

 Den upålidelige jeg-fortæller 

 Fortællende tid – fortalt tid 

 Afprøvning af forskellige gruppearbejdsformer  

 Afprøvning af differentieringsformer 

 Progression i forhold til genrekendskab og tekstanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Klassedialog 

 Parøvelser 

 Skriveøvelse 

 Gruppearbejde 

 Matrixgrupper 

 Undervisningsdifferentiering (rød – gul – grøn) 

 Formidlings- og procesorienteret 

 Sekvensering og variation 

 Progression  

 Taksonomi 

 

 

Retur til forside 

 

 
 
 



 

Side 14 af 38 

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

Titel 7 

 

Grammatik og sprog 

Indhold Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen, Begreb om dansk. Littera-

tur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009, kap. 5, s. 59 – 69 

Robert Zola Christensen og Lisa Christensen, Dansk grammatik, Syddansk Universi-

tetsforlag 2012 s. 17 – 55, s. 59 – 156, s. 179 - 242 

Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk Hammer, Faglige forbindelser 

i dansk, s. 241 – 243 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist, Krydsfelt. Grundbog i dansk, Gylden-

dal 2010, s. 187 – 210, 210 - 213 

www.sproget.dk 

www.dsn.dk 

Tekstuddrag: 

 

 Josefine Ottesen, Krigerprinsessen, del 1, 2006 

 Anne Knudsen, ”Obskurantismen”, ind Weekendavisen, uge 51 

 Helle Helle, En stol for lidt, 1993 

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

2011 

 

Omfang 

 

11 lektioner (3 skriftlighedstimer) 

Særlige fokuspunk-

ter 

Formål: 

 

 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens 
og stilistikkens grundbegreber 

 Selvstændighed og faglig fordybelse 

 Progression 

 Skriftlighed 

 

Indhold: 

 

 Sprog 

 Ord 

 Låneord, arveord, fremmedord 

 Grammatik 

 Bøjning 

 Morfemer (rod-, afledning- og bøjningsmorfemer, præfiks og suffiks) 

 Ordklasser 

 Sætningsopbygning og sætningsanalyse 

http://www.sproget.dk/
http://www.dsn.dk/
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 Helsætning, hovedsætning og ledsætning 

 Forvægt og bagvægt 

 Kommatering 

 Sproganalyse 

 Skriftlig udtryksfærdighed 

 Tekstproduktion 

 Skriftlighed 

 Progression 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Formidlings- og procesorienteret 

 Sekvensering og variation 

 Progression 

 Tavleundervisning 

 Parøvelser 

 Digitale øvelser fra www.dsn.dk og www.sproget.dk  

 Filmfremvisning 

 CL: Quiz og byt 

 Individuelle skriftlige øvelser 

 Gruppearbejde 

 Sproganalyse af tekstuddrag 

 Skriftlig aflevering 

 

Retur til forside 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Titel 8 

 

Skriftlighed: Analyserende oplæg 

Indhold Litteratur fra eksamenshæfte maj 2011: 

 

 Søren Lindskrog, ”Hvad er et analyserende oplæg?”, in: Dansk til HF tre 

skriftlige eksamensgenrer, Alfabeta 2014, s. 43 - 44 

 Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen, ”Jegfortælling”, teksten er fra Litte-

ratur og fortælling (2003)  

 Berit Riis Langdal, Mimi Olsen og Pia Quist:  ”Fortællende journalistik”, tek-

sten er fra Krydsfelt (2010) 

 Morten Sabroe: ”Manden der var et billede”, teksten er et uddrag af en ar-

tikel i Information 10. april 1992 

 Reinhoud d’Haese: Eventyrfortælleren (skulptur 1972, messing), KUN-

STEN, Museum of Modern Art, Aalborg  

 Jan Sonnergaard, ”Sex”, teksten er fra novellesamlingen Radiator, 1997 

 

Selvlavede skemaer til udlevering (stilladsering): 

 

 Skema: Hvad er et analyserende oplæg? 

 Skema til stofindsamling – gennemgang af litteratur 

 Skema til tanker og spørgsmål i forbindelse med gennemgang af tekster 

 Skema til kilder, noter og citater 

 Skabelon og oversigt over faser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner (inkl. 7 skriftlighedstimer + 2 lektioner ”Selvevaluering”) 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål 

 

 Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 



 

Side 17 af 38 

 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens 
og stilistikkens grundbegreber 

 Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed. 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster  
 

Indhold: 

 

 Forløb om skriftlighed 

 Tekstproduktion 

 Introduktion til eksamensgenrer 

 Skriveproces 

 Analytiske og kritiske færdigheder 

 Skriftlig formidling 

 Introduktion til kommunikationsmodeller og -analyser 

 Genrekendskab 
 

Lektion 1: Intro til skriftlig eksamen 

Lektion 2: Kommunikationssituation og genrebevidsthed 

Lektion 3: Afdækning af kommunikationssituation 

Lektion 4 - 5: Fase 4: Stofindsamling 

Lektion 6: Tænkeskrivning over emne 

Lektion 7 – 8: Analyse 

Lektion 9: Disposition og foreløbig indledning 

Lektion 10: Hovedafsnit 

Lektion 11: Endelige indledning, afslutning, rubrik og mellemrubrikker 

Lektion 12 - 13: Korrektur og aflevering 

 

Selvevaluering: 

 Evaluering og selvevaluering (formativ) 

 Udvikle studiekompetencer 

 Udvikle studieteknik 

 Udvikle metakognition 

 Skabe refleksivt blik på egne lærestrategier 

 Forholde sig reflekterende til egen læring og udvikling 

 Skabe motivation i forhold til egen læring og udvikling 

 Skabe fælles referenceramme i klassen 

 Udgangspunkt i kursisterne egne erfaringer i forhold til deres egen proces i 
arbejdet med skriftligt arbejde 

 Lektion 1: Fælles gennemgang af forløbets samlede arbejdsproces (= stil-
ladseringen af forløbet) + Individuel skriftlig evaluering af egen proces 
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 Lektion 2: Gruppesamtale/gruppeevaluering med afsæt i individuelle selv-
evalueringer + udarbejdelse af fælles dokument (se Fronter) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Klassesamtale 

 Parøvelser 

 Individuelle øvelser 

 Individuel skriftlig opgave 

 Gruppeopgaver 

 Gruppesamtale 

 Procesorienteret 

 Formidlingsorienteret 

 Sekvensering og variation 

 Progression 

 Evaluerende og selvevaluerende 

 Metakognition 

 

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

Titel 9 

 

Mundtlighed: Argumentation og retorik 

Indhold PowerPoint 

 

Lærebøger og artikler: 

 

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

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

 Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist, Krydsfelt Grundbog i dansk, Gyl-

dendal 2013, s. 253 – 258 

 Morten Gregersen, ”Fodbold er røvkedelig”, in: Ekstrabladet, 18. februar 2011 

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

ken 3.2.2015, forside 

 

Hjemmeside: 

 

 http://www.dansketaler.dk/  

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 

 Obama Releases Birth Video at the 2011 White House Correspondents Dinner: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4 

 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 ofrene 

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

Interviews: 

 

 Brian Mikkelsen, tidl. Justitsminister for de Konservative redegør for politiets 

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

 Tre gode råd om at tale med mennesker - fra skuespiller Jens Arentzen: 

http://www.dansketaler.dk/
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=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
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
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https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4 

 Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 17.11.2009: 

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

Visuelle udtryksformer (skulptur, kortfilm og reklame): 

 

 Kurt Trampedach, Morgen, 1972 – 73 

 Alexander Kølpin: Below The Belt (Under bæltestedet), 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=fica53Ydn4Q 

 Reklame med Loreal El´vital: 

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

Andet: 

 

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

 

Omfang 

 

14 lektioner (inkl. Mundtlige oplæg om selvvalgt værk) 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål: 

 

Kursisterne skal kunne: 

 Forløb om mundtlighed 

 Mundtlige oplæg 

 Eksamensforberedelse 

 At udtrykke sig mundtligt, præcist, nuanceret og formidlingsbevidst  

 At kende og kunne producere taler med forskellige genretræk 

 At kunne analysere og anvende forskellige henvendelsesformer i taler 

 At kunne udtrykke sig nuanceret og præcist om danskfaglige emner 

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

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Kompetencemål: 

 
Almene kompetencer:  

Personlig myndighed. Kritisk sans og kreative og innovative evner. Medansvar, medbe-

stemmelse og demokrati. Faglig fordybelse. Ansvarlighed for egne og fælles resultater. 

Analytiske og kritiske færdigheder. Sproglige kompetencer 

Personlige kompetencer:  

Engagement, motivation, koncentrationsevne 

Sociale kompetencer:  

Samarbejdsvilje og –evne, kommunikationsevner og empati 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=fica53Ydn4Q
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w
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Indhold 

 

 Mundtlighed 

 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 

 Det nonverbale sprog: Kropssprog 

 Argumentation 

 Argumentationsanalyse: Påstand, belæg, underbelæg/hjemmel, styrkemarkør, 

rygdækning og gendrivning 

 Toulmins argumentationsmodel + Toulmins udvidede argumentationsmodel 

 Diskussionsøvelse 

 Medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, nyhedstekster, fiktions-

tekster, visuelle udtryksformer 

 

Lektion 1: Talens genrer: Informere, påvirke og underholde 

Lektion 2: Retorisk pentagram og genrekoder + udarbejdeles af egen tale 

Lektion 3: Appelformer + udarbejdelse af egen tale 

Lektion 4: Om at holde en tale + afholdelse af egne taler 

Lektion 5: Det nonverbale sprog 

Lektion 6 - 7: Skriv en tale om et danskfagligt emne 

Lektion 8: Argumentation + argumentationsanalyse 

Lektion 9: Argumentationsanalyse 

Lektion 10: Diskussionsøvelse 

Lektion 11 – 13: Mundtlige oplæg om selvvalgt novellesamling + skriveøvelse: 

Hvad er god mundtlighed i dansk? 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Informationssøgning 

 Gruppearbejde 

 Individuelle skriveøvelser 

 Mundtlige oplæg 

 Pararbejde 
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 Formidlings- og procesorienteret 

 Sekvensering 

 Variation 

 Progression 

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

Titel 10 

 

Medier: Nyhedsartikel 

Indhold PowerPoint 

 

Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen, Claus Nielsen, Begreb om dansk Litteratur, 

sprog og medier, Dansklærerforeningens Forlag 2009, s. 119 – 120, s. 121 – 136 

Dagens aviser (Kids News, Ekstra Bladet, Information, Kristelig Dagblad, Jyllands Po-

sten, Politiken, Berlingske Tidende) 

 

http://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle 

 

TV TV TV! Breaking News, 2012 (www.cfu.dk)  

 

Tekst til “Oles nye autobil” 

Herman Bang, ”Fattigliv”, uddrag af artikel i Nationaltidende 19. december 1880 

”Råd kræver handling mod fattigdom”, in: Arbejderen, 28. august 2013 

 

Omfang 

 

8 lektioner 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål 

 

Kursisterne skal kunne: 

 Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 

 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og 
stilistikkens grundbegreber 

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

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 
argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster i alle medier 

 Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, her-
under kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt 
mediets rolle i kommunikationen 

 
Faglige kompetencer: 

Faglige mål 

Almene kompetencer:   

Ansvarlighed for egne og fælles resultater. Analytiske og kritiske færdigheder. Sprog-

lige kompetencer. 

http://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle
http://www.cfu.dk/
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Personlige kompetencer:  

Engagement, motivation, koncentrationsevne 

Sociale kompetencer:  

Samarbejdsvilje og –evne, kommunikationsevner og empati 

Indhold: 

Mediemæssige stofområde 

 Nyhedstekster 

 Dokumentartekster 

 TV 

 Artikler 

 Nyhedskriterier 

 Nyhedstrekant 

 Journalistisk sprog 

 Medieanalyse 
 

Sproglige stofområde: 

 Bredt tekstbegreb 

 Sprogiagttagelse 

 Appelformer 

 Retorisk analyse 

 Kommunikationsanalyse 

Det litterære stofområde: 

 Et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg 

 Genrebegreb 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Gruppearbejde 

 Matrixgrupper 

 Individuel skriveøvelse 

 Oplæg 

 Klassedialog 

 Sekvensering 

 Variation 

 Progression 

 Forforståelse 

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

Titel 11 

 

Introduktion til lyrik: Danskhed  

Indhold Lærerbøger: 

 

 Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien – på langs og 
på tværs, Systime 2014, s. 248 – 252 

 Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen, Begreb om Dansk – Litte-

ratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009, s. 71 – 78 

Digte: 

 

 Adam Gottlob Oehlenschläger, Der er et yndigt land, 1823 

 H.C. Andersen, Danmark, mit Fædreland, 1850 

 Natasja Saad, ”I Danmark er jeg født”, 2007 

 Per Vers, “Find mig her”, 2013 

 Suspekt: ”Danmark”, 2014 

Musikvideo (Youtube.com) 

 Isam B: “I Danmark er jeg født”, 2012: 
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s&list=RDmIh_ZGlyc3s#t=21 

 Natasja Saad, ”I Danmark er jeg født”, 2007 
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.htm
l 

 Per Vers, “Find mig her”, 2013: https://www.youtube.com/watch?v=yjY-
GmJfDQI 

 Vocal Line singing "I Danmark er jeg født" on danish televison at new year 2003: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ib0wrNK-ko 

 Suspekt: ”Danmark”, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM 

Malerier: 

 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 Dra-

geholm 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 

Omfang 

 

9 lektioner (inkl. 2 lektioner til fotoøvelse) 

Særlige fo-

kuspunkter Faglige mål 

 

Kursisterne skal kunne: 

http://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Gottlob_Oehlenschl%C3%A4ger
http://www.kalliope.org/da/ffront.cgi?fhandle=andersen
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s&list=RDmIh_ZGlyc3s#t=21
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.html
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.html
https://www.youtube.com/watch?v=yjY-GmJfDQI
https://www.youtube.com/watch?v=yjY-GmJfDQI
https://www.youtube.com/watch?v=7Ib0wrNK-ko
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM
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 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og sti-
listikkens grundbegreber 

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

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster  

 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

 

Almene kompetencer: 

 

 Selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden.  

 Kritisk sans og kreative og innovative evner. 

 Faglig fordybelse. 

 Ansvarlighed for egne og fælles resultater. 

 Analytiske og kritiske færdigheder. 

 Sproglige kompetencer 

Indhold: 

 

 Sprog: sproganalyse, sprogiagttagelse, grammatik 

 Litteratur: Historisk bredt, genrebredt, kanonforfatter, digtanalyse 

 Litteraturhistorie (nationalromantikken) 

 Lyrik 

 Analyse af lyrik 

 Medie: Visuelle udtryksformer (musikvideo, maleri) 

 Fotoøvelse: Hvad er danskhed? 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Pararbejde 

 Individuelle øvelser 

 Gruppearbejde 

 Analyse 

 Skriveøvelse 

 Brainstorm 

 Fotoøvelse 

 Variation 

 Sekvensering 

 Fysisk aktivitet 

 Progression 
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 Tavleundervisning 

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

Titel 12 

 

Litteraturhistorie: Introduktion til Det Moderne Gennembrud 

Indhold Litteratur: 

 

 Henrik Ibsen, Et dukkehjem (1879), Forlaget Mikro 2002 

 Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen,  

Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Systime, 2014 

 

 Arbejdsspørgsmål til Videointroduktion til Romantikken  

og Det Moderne Gennemrud fra ”Litteraturhistorien på langs og tværs” 

 

 PowerPoint: Optakt til Det Moderne Gennembrud 

Film: 

 

 Videointroduktion til Romantikken fra ”Litteraturhistorien på langs og tværs” (04:00): 

http://litthist.systime.dk/index.php?id=124 

 Videointroduktion til Det Moderne Gennembrud fra ”Litteraturhistorien på langs og 

tværs” (03:43): http://litthist.systime.dk/index.php?id=125 

 ”1800-tallet på Vrangen” fra dr.dk om Romantikken, afsnit 1 (38:37): 

http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/ 

urn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c  

 ”1800-tallet på Vrangen” fra dr.dk om  

Det Moderne Gennembrud, afsnit 6 (38:28): 

http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn: 

dr:mu:programcard:535e42f8a11f9d0eb07e5d60 

 ”Et dukkehjem”, 1974, Instruktion: Palle Kjærulff-Schmidt. Producer: Knud Franck. 

Medvirkende: Preben Neergaard; Ghita Nørby; Henning Moritzen; Hanne Borchseni-

us; Ove Sprogøe; Lily Broberg; Malene Krogh: 

http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=et%2520dukkehjem&type=all&limit

=120 

Billedkunst: 

 

 Viggo Pedersen, Solskin i dagligstuen, 1888 

 Frants Henningsen, Forladt dog ej af venner i nøden, 1888 

 Jørgen Sonne, Brudefærd fra det nordlige Sjælland, 1856 

 H.A. Brendekilde, Udslidt, 1889 

 Emil Bærentzsen, Et familiestykke, 1828 

http://litthist.systime.dk/index.php?id=124
http://litthist.systime.dk/index.php?id=125
http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/%0burn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c
http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/%0burn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c
http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn:%0bdr:mu:programcard:535e42f8a11f9d0eb07e5d60
http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn:%0bdr:mu:programcard:535e42f8a11f9d0eb07e5d60
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=et%2520dukkehjem&type=all&limit=120
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=et%2520dukkehjem&type=all&limit=120


 

Side 29 af 38 

 Erik Henningsen, Sat ud, 1892 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter Faglige mål 

 

Kursisterne skal kunne: 

 Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kul-
tur og samfund 

 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på sam-
spillet mellem tekst, kultur og samfund 

 
Almene kompetencer:  

Selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden. Faglig fordybelse. Ansvarlighed for 

egne og fælles resultater. Analytiske og kritiske færdigheder. 

   

Personlige kompetencer:  

Engagement, motivation, koncentrationsevne 

Indhold: 

 Værklæsning: Drama (genrebegreb): ”Et dukkehjem” 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Pararbejde 

 Tavleundervisning 

 Gruppearbejde 

 Skriftligt arbejde 

 Klassedialog 

 Sekvensering 

 Variation 

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

 

Titel 13 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold  Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt” (1899) 

 J.P. Jakobsen ”Fru Marie Grubbe” (1876) uddrag fra ”Litteraturens 

huse” pp 204-210 

 Herman Bang ”Den sidste Balkjole” (1887) værklæsning 

 Holger Drachmann ”Engelske Socialister” (1871) 

 Johs. V. Jensen ”Maskinerne” (1901) 

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

 

 

 Kjær-Hansen & Bertelsen ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” 

(2014) heri kapitel 6, pp 91-111. 

 

 

 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Forventningsafstemning 

 Etablere relation mellem kursister og underviser 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Forskellige skrivestile; naturalisme, realisme, impressionisme 

 Køn, kirke, klasse 

 Litteraturens debatskabende funktion 

 Fremskridts- og teknologioptimisme og pessimisme 

 Kanonforfattere 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Afslut novellen (Ørneflugt) 

 Skriveøvelse: Efterligning af naturalisme og impressionisme 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 14 

 

Modernisme i mellemkrigstiden 

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

 Tom Kristensen ”Middag” (1920) 

 Filippo Marinetti ”Futurismens manifest” (1909) 

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

 Emil Bønnelycke ”New York”(1919) og ”Berlin”(1918) 

 Rudolf Broby-Johansen “Odalisk-skønhed” (1922) 

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

d’Avignon” (1907) 

 

 Tilknyttet til skriftligt arbejde: HF-eksamenssæt 2008 om Tom Kristen-

sens forfatterskab. Herfra gennemgået mundtligt: 

 Tom Kristensen ”Satan sejrer” (1920) 

 Tom Kristensen uddrag af ”Hærværk (1930) 

 Kanonudvalget ”Tom Kristensen” fra ”Dansk litteraturs kanon” (2004) 

 

 

 

Omfang 

 

14 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Fremskridts- og teknologioptimisme og pessimisme 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 

som skriftligt 

 anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, 

diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed 

 Modernisme og realisme 

 Ekspressionismen: Sprogiagttagelse og stilistisk analyse 

 Futurisme 

 Genrer i forbindelse med skriftlig eksamen 

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 15 

 

Mand og natur 

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) 

 Michael Balle Jensen ”Humor i dansk” (2007) heri pp 10-13 

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

 Blog: ”borgerlyst.dk/ Andrea Hejlskov” 

 Laila Heskjær ”En mands opgør med det moderne liv. Om Erlend Loes Doppler 

(maj 2008) fra www.litteratursiden.dk 

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

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

ratur” 

 Folkevise: Elverskud 

 Folkevise: Germand Gladensvend 

 H.C. Andersen ”Klokken” (1845) 

 

 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 Natursyn i historisk perspektiv: Middelalder, Romantik, Modernitet og nutid 

 Kompositionsanalyse af roman: scenisk og  

 Analyse af humor 

 Personkarakteristik gennem parallel og kontrastpersoner 

 Manderollen i nutiden 

 Analyse af folkeviser og naturens rolle i viserne 

 Forløbet danner optakt til litteraturhistorisk forløb med fokus på natursyn 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 16 

 

Litteraturhistorien: Barokken og Oplysningstiden 

Indhold  Selvlavet ppt om nationalsprog som skriftsprog (Reformation og Ene-

vælde), samt om Enevældens kunst (bestillingsarbejde, genre og virke-

midler) 

 Thomas Kingo ”Hver har sin skæbne” (1681) 

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

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

 Hans Jørgen Schanz “Oplysningen Vestens kilde” (2012) 

 Ludvig Holberg ”Niels Klim i Kokleku” (1741) 

 Daniel Defoe ”Robinson Crusoe” (1719) (Dansklærerforeningen 1987) 

heri kapitel 1 

 Ambrosius Stub ”Den kiedsom Vinter gik sin Gang” (1771) 

 Kjær-Hansen & Bertelsen ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” 

(2014) heri kap 4 pp 51-66 

 

 

Omfang 

 

13 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler; Barokken over for Oplys-

ningstiden 

 Vanitas-motivet og memento mori 

 Fornuften, det naturlige og den gyldne middelvej 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 

 

 

 

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

Titel 17 

 

Litteraturhistorien: Romantikken med perspektivering 

Indhold  H.C. Andersen ”Klokken” (1845) 

 Schack von Staffeldt ”Indvielsen” (1804) 

 Caspar David Friedrich ”Korset og katedralen i bjergene” (1811) 

 Adam Oehlenschläger ”Fædrelandssang” (1819) 

 Johannes Ewald ”Kong Christian stoed ved hoien mast (1779) 

 Adam Oehlenschläger ”Guldhornene” (1803) 

 Paul Reumert læser ”Guldhornene” 

(https://www.youtube.com/watch?v=2mkWrzSD1nM) 

 Third Ear ”#001 Guldhornstyverierne” (2009) 

(http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/) 

 Christian Winther ”Hans & Grethe” (1828) 

 Emil Aarestrup ”På Sneen” (1838) 

 NFS Grundtvig ”Det er så yndigt at følges ad” (1855) 

 Dansk Folkeparti valgvideo 2007 

(https://www.youtube.com/watch?v=S2pCO5AuLmk) 

 Michael Strunge ”Disco” (1980) og ”Natmaskinen” (1981) 

 Selvlavet ppt om idealisme, dualisme, nationalromantik, universalroman-

tik, forholdet mellem litteratur og virkelighed i perioden. 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler i romantikken 

 Sproglig analyse af lyrik 

 Nationalromantikken med perspektivering 

 Universalromantikken med perspektivering 

 Den romantiske bevidsthed modsat den realistiske 

 Romantiske versioner af forelskelse hos Winther, Aarestrup og Grundtvig 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde 

 Lytte og summe 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mkWrzSD1nM
http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/
https://www.youtube.com/watch?v=S2pCO5AuLmk


 

Side 35 af 38 

 

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

Titel 18 

 

Litteraturhistorien: Realisme inden 2. Verdenskrig 

Indhold  Harald Herdal ”Kolonihaven” (1933) 

 Harald Herdal ”Det frugtbare had” (1937) 

 Hans Kirk ”Barnedåben” (1931) 

 Poul Henningsen ”Man binder os på mund og hånd” (1940) 

 Jeppe Aakjær ”Når Rugen skal ind” (1906) 

 Introduktion til kulturradikalismen 

(http://www.faktalink.dk/titelliste/kulturradikalismen_faktalink/introduktio

n-til-kulturradikalismen) 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

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

mæssigt 

  Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fo-

kus. 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Folkelig realisme, socialrealisme, kulturradikalisme 

 Optakten til 2. verdenskrig 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde 

 Informationssøgning på faktalink 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 

 

 

 

Retur til forside 

 



 

Side 36 af 38 

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

Titel 19 

 

Litteraturhistorien: Hereticamodernismen og Karen Blixen 

Indhold  Martin A. Hansen ”Roden” (1955) 

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

 Karen Blixen ”Babettes gæstebud” (1952) værklæsnig 

 Karen Blixen forfatterportræt på dr.dk 

(http://www.dr.dk/undervisning/dansk/karen-blixen) 

 Karen Blixen museet (www.blixen.dk/liv-forfatterskab) 

 Sune de Souza Schmidt-Madsen ”Hvem var Karen Blixen” (Berlingske 

6. september 2012) 

 

Omfang 

 

17 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fag-

ligt fokus 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler; symboler 

 Eksistentialisme; meningstab, valg, identitet, ansvar og skæbne 

 Karen Blixens liv og forfatterskab 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klassediskussion uden lærerindblanding 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.dr.dk/undervisning/dansk/karen-blixen
http://www.blixen.dk/liv-forfatterskab
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 20 

 

Litteraturhistorien: Konfrontationsmodernisme 

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

 Jytte Borbjerg ”Englene” (1968) 

 Peter Seeberg ”hjulet” (1962) 

 Litteraturhistorien på langs og på tværs pp 136-141 

 Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 5 om perioden fra 1960-70 

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

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

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

mæssigt 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Opgøret med Hereticadigtningen 

 Eksistentielle problemer med livet i velfærdssamfundet; frigørelse, frem-

medgørelse, kedsomhed 

 Kanonforfattere 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Fortolkningsøvelser på ”Hjulet” og ”Englene” 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

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

Titel 21 

 

Kortfilm og filmanalyse 

Indhold  Alexander Kølpin ”Under bæltestedet” (2006) 

 Søren Frellesen ”Boy meets girl” (2008) 

 Dennis Petersen, Frederik Meldal Nørgaard “Kuppet” (2000) 

 Mads Matthiesen ”Dennis” (2007) 

 Lars von Trier ”Riget” (1994) uddrag 

 Reklamefilm: ”Volvo xc70 feat. Zlatan” (2014), Kaffereklamefilm (Café 

Noir, Gevalia, Merrild), Charterrejsereklamefilm (Bravo, Startours, 

Spies) 

 Ppt om filmiske virkemidler 

 Nyord og Ravn ”Filmanalyse” heri pp.7-12 og 51-53 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Medier og medieanalyse; kortfilm og reklamefilm 

 Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

 Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

 Genrebegrebet; forventninger og kontrakt 

 Filmanalytiske begreber; klipning, kameraføring etc. 

 Filmiske virkemidler og deres betydning 

 Fakta og fiktionskoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Cooperative Learning 

 Filmanalyse 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

 
 


