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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj- Juni 2016 

Institution VUC VEST 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Lea Rasmussen / Christian S. Lauridsen 

Hold 14 z 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1: Introforløb: Danskfaget og genresystemet – 22 lektioner a 45 min.  

Titel 2 Modul 2: Skriveforløb en portrætartikel – 13 lektioner a 45 min. 

Titel 3 Modul 3: Avisen og aviser: Avisen i undervisningen – 18 lektioner a 45 min. 

Titel 4 Modul 4: Epik – 29 lektioner a 45 min. 

Titel 5 Modul 5: Lyrik – 24 lektioner a 45 min. 

Titel 6 Modul 6: Retorik – 22 lektioner a 45 min. 

Titel 7 Modul 7: Litteraturhistorie: Romantikken og Det moderne gennembrud – 35 lektioner a 45 
min. 

Titel 8 Modul 8: Performativ biografisme – 15 lektioner a 45 min. 

Titel 9 Modul 9: Samfundskritik – 30 lektioner a 45 min. 

Titel 10 Modul 10: De levende billeder – 23 lektioner a 45 min. 

Titel 11 Modul 11: Fortællinger – 43 lektioner a 45 min. 

Titel 12 Modul 12: Eksistentialisme – 24 lektioner a 45 min. 

Titel 13 Modul 13: Repetition og eksamenstræning – 22 lektioner a 45 min. 

  

 I alt 320 lektioner a 45 min. svarende til 240 klokketimer a 60 min. 

 



 

Side 2 af 14 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 1 Modul 1: Introforløb til danskfaget 

 

Indhold Optakt: 

Lærerplan hf-dansk, juni 2013 

H. C. Andersen: ”Klods Hans” 

Kristelig Dagblad: interview af Niels Hausgaard: ”At være klog er at være dygtig til at leve” 

(25/8 2014) 

Aktantmodellen 

 

Genrersystemet: 

Bjarne Reuter: ”Det forkerte barn” (1998) 

Jeppe Aakjær: ”Mors rok” (1910) 

Af dramaet Astrid Saalbach: Aske til aske. Støv til støv. (1998)  

Metro Express:  nyhedsartikel: "19-årig død efter indtagelse af syntetisk marihuana" (12/8 

2014) 

Politiken:  tv-anmeldelse af Henrik Palle: "Kamera med ubegrænset adgang" (21/8 2014)  

Jydske Vestkysten: annonce: ”AudioNova Hørecenter leder efter personer til at afprøve høre-

apparater …” (20/8 2014) 

Hybridgenrer:  

Leif Esper Andersen: ”Samtale IV: 11 år efter” (1970) 

Kristelig Dagblad: kronik af Ole Bering: ”På vej mod reformland” (9/8 2014) 

 

Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), kap.1 ”I gang med tekster” og kap. 2 ”Et 

spørgsmål om genre”. 

 
Omfang 

 

22 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Fokus på Klods Hans versus brødrenes tilgang til verden, perspektiveret til kursisternes fore-

stående studieforløb. 

Sammenligning af Klods Hans og Niels Hausgaard. 

 

Danskfagets felt: litteratur, sprog og medie. 

Læserkontrakten. 

Genresystemet – fakta- og fiktionskoder. 

Indkredsning af genrernes karakteristika og fænomenet hybridgenre. 

Indkredsning af centrale analysebegreber og brugen af dem. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 2 Modul 2: Skriveforløb: En portrætartikel  

 

Indhold www.politiken.dk: portrætartikel af Stephanie Surrugue: ”Henrik Nordbrandt: Jeg har været alt 

for sur”” (24/9 2010). 

 

En oversigt over tegnene. 

En grammatisk oversigt. 

Stavfejlenes top 10. 

Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), side 59-66 fra kap. 5 ”Grammatik mellem ord og 

tekst”. 

 

Omfang 13 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Opgave: Skrivning af en portrætartikel med en klassekammerat som portrætperson. Den læste 

portrætartikel blev brugt som model. 

Interview  

Tekstskrivningens faser: stofindsamling (her som interview), fokus / vinkling, skriveplan, klad-

de, gennemarbejdning. 

Artiklens ydre struktur: overskrift, underrubrik / manchet, indledning, brødtekst med mellem-

rubrikker, afslutning, faktaboks, billede. 

Citater 

Konkrete detaljer 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 3 Modul 3: Avisen og aviser: Avisen i undervisningen 

 

Indhold Aviserne:  

Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig Dagblad, Ekstra Bladet, Information. 

 

Lederen fra de 6 aviser torsdag d. 30. okt. 2014: 

Jydske Vestkysten: ”Big Brother med blå blink” 

Jyllands Posten: ”Udkant på forkant” 

Politiken: ”Elastik i asyltal” 

Kristelig Dagblad: ”Behov for strategi – ikke tilfældighed” 

Ekstra Bladet: ”Slyngelstuen” 

Information: ”Ikke hel veg” 

 

Den samme nyhed i de 5 aviser: 

Ekstra Bladet: ”Slagtet af Mette F.” 

Politiken: ”Justitsministeriets øverste var chef på lånt tid” 

Jyllands Posten: ”Tillidskrisen kulminerede i et farvel til topembedsmand” 

Information: ”Tillidskrise i ministerium koster chef jobbet” 

Kristelig Dagblad: ”Omstridt departementschef skifter til kirkeministeriet” 

 

www.aiu.dk 

Rikke Viemose: ”Avisens historie”, ”Avisens genrer” og ”Nyhedskriterier” fra Journalistens værk-

tøj (2006). 

Henrik Poulsen: Ryd forsiden kap. 2 (en opslagstekst)  

https://sites.google.com/site/danskfag/medier/aviser-og-journalistik/avistyper?tmpl=... ”Avis-

typer” 

 

Omfang 18 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Avisen som medie. 

En karakteristik af Jydske Vestkysten, Jyllands-Posten, Politiken, Kristelig Dagblad, Ekstra Bladet, 

Information herunder deres lixtal. 

Avisens genrer, specielt lederen og nyhedsartiklen. 

Nyhedskriterierne. 

Analyse med fokus på: 

Sammenhængen mellem valg og vinkling af nyhed i lederen og avisens image.  

Sammenhængen mellem vægtning af nyhedskriterier og vinkling af nyhed. 

Sammenligning af hvordan aviserne fremstiller den samme nyhed. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggel-

ser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 4 Modul 4: Epik  

 

Indhold Helle Tietgen Lund: ”Arret” (1997) 

Stig Dagerman: ”At slå et barn ihjel” (1983) (svensk) og som film, 

https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864Læs 

Helle Helle: ”Fasaner” (1996) 

Niels Hav: ”Hunden” (1981) 

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) som i-bog fra Systime. 

Afsnit: ”Novellen” og ”Hvad er en novelle”. 

Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), kap. 3. ”Sammenhæng og synsvinkel”. 

Anette Nielsen m.fl.: Skriveøvelser til hf-dansk (2014), kapitlet ”Teori” s. 32.56. 

Selvvalgt værk: En krimi. 

Niels Hav: ”Hunden” (1981). 

Helle Helle: ”Fasaner” (1996). 

Mads Brenøe: ”Møtrikker” (1993). 

Henrik Pontoppidan: ”Et Grundskud” (1887). 

Naja Marie Aidt: ”Omstændigheder” (1995). 

Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), kap. 4. ”Tekster handler om noget”. 

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) som i-bog fra Systime. 

Afsnit: ”At analysere noveller”. 

Uddrag fra eksamenshæftet fra august 2014 med temaet Køn. 

 

Omfang 29 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Episke genrer med specielt fokus på novellen og krimien.  

Fortællingens struktur herunder: 

Plotting, spændingskurven og grebene suspense og surprise. 

Fortællertyper og ydre/indre synsvinkel.  

Berettermodellen. 

Analyse af spændingsopbygning i noveller og selvvalgt krimi. 

 

Skriftlig opgave - det analyserende oplæg – med fokus på: 

Gennemgang af eksamensstrukturen. 

Genren det analyserende oplæg. 

Opfyldelse af opgavens krav 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggel-

ser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 5 Modul 5: Lyrik 

Indhold Folkevisen "Ebbe Skammelsen". 

Kingo: "Far, verden, far vel" (1681). 

Grundtvig: "O kristelighed" (1824? 1832). 

H. C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” (1850). 

Uddrag fra filmen Drengene fra Sankt Petri: https://www.youtube.com/watch?v=B4Z7Ps3EVeQ 

Isam B. : https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 

DR's Pigekor: https://www.youtube.com/watch?v=M4iY6p0y2Kg 

Klaus Rifbjerg: ”Danmark trofast” (1967). 

Henrik Nordbrandt: ”Danskheden” (2010). 

Per Vers: ”Find mig her” (2013). 

 

Selvvalgt værk: En digtsamling eller et album. 

 

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) som i-bog fra Systime. 

Afsnit: ”Lyrik”, ”Hvad er lyrik”, ”At analysere lyrik” og "Folkeviser" med fokus på folkevisegenren 

og riddervisen. 

Birgitte Darger m. fl.: Begreb om dansk (2009), kap 6. ”Billedsprog og betydning”. 

Filmen om ordklasser på http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-

1/ordklasser.  

 

 

Omfang 24 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Danskhed som fænomen. Lyrikkens kendetegn. Analyse af digte herunder: 

Brugslyrik vs. centrallyrik 

Bunden vs. ubunden 

Lyrisk - vs. episk digte. 

Rim. 

Billedsprog. 

Intertekstualitet / allusion. 

Ordvalg herunder semantiske ordgrupper 

Sprogets tone. 

Kontekstens betydning. 

Digte med specielt fokus på: 

Riddervisen.  

Salmen. 

Fædrelandssange.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 6 Modul 6: Retorik  

 

Indhold Prins Frederiks bryllupstale: https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s 

Af Martin Luther King: https://www.youtube.com/watch?v=P1YQs4Yprcc 

Af Karin Lykke Grand, Ph.d. Aarhus Universitet: 

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

Helle Thornings nytårstale 2015: 

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Video/2015/01/01/01171229.htm 

Stoltenbergs tale ved mindehøjtideligheden i forbindelse med Utøyatragedien: 

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

Politiken.dk: Pernille Mainz og Jane Elkjær: ”Karakterkrav afskærer hver 4. hf'er” (feb. 2015). 

Af Ulla Dahlerups tale ved Dansk Folkepartis folkemøde i 2003. 

Ludvig Holberg: ”Ægteskab og tvang” (1745). 

Jydske Vestkysten: ”Big Brother med blå blink” (2014). 

 

Birgitte Drager m.fl.: Begreb om dansk, kap. 8 ”Retorik og argumentation”.  

Eksamenshæftet maj 2008 om temaet retorik. 

”Retoriske virkemidler”. 

Newspeak: 

http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52d7b1f9a11f9d1668627a17 

 

Omfang 22 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kommunikationssituationen herunder pentagrammet. 

Toulmins argumentationsmodel. 

Argumenttyper. Appelformerne. 

Retoriske virkemidler 

Kontrast. Billedsprog. Gentagelsesfigurer. Rim. Ironi  

Emotiver – (+/- ord dvs. ladede ord).  

Konkrete eksempler (”Show don’t tell”). 

New speak 

Mundtlig formidling. 

Mundtlige oplæg om selvvalgt digtsamling / album. 

Skriftlig opgave: Introducerende artikel om retoriske virkemidler. Herunder: 

Valg af relevant citat. 

Citatteknik.  

Optakt til citat. 

Kommentar til/ brug af citat. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

 

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

Forsiden 
 
Titel 7 

 

Modul 7: Litteraturhistorie 

Indhold Adam Oehlenschläger: "Der er et yndigt land" (1823) (kort udgave)  

H. C. Andersen: "Historien om en moder" (1848)  

Christian Winther: ”Flugten til Amerika” (1835)  

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) som i-bog fra Systime: Fil-

mene om renæssancen, barokken, oplysningstiden og romantikken.  Under romantikken, "Nationalro-

mantikken i Danmark" og "Universalromantik: Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen", kapitlet "Bie-

dermeier og poetisk realisme" til og med afsnittet "Poetisk realisme". 

Filmen 1800-tallet på vrangen 1: 

http://www.dr.dk/gymnasium/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:535e46496187a211ecbd981c 

Fælles værk dramaet af Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879). 

Et Dukkehjem som tv-teater: 

http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=Et%2520dukkehjem&type=all&limit=120.  

Henrik Pontoppidan: ”Et grundskud” (1879). 

Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880) 

J. p. Jacobsen: ”To Verdener” (1879). 

Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, (2012) som i-bog fra Systime. Fil-

men om det moderne gennembrud og afsnittene: "Det moderne gennembruds genre", " Livssyn og syn 

på litteraturen" og "Skrivestil og sprog". 

 

Omfang 

 

35 lektioner a 45 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Karakteristiske træk ved romantikken:  

Samfundets udvikling. Forestillingen om idealer. Den panteistiske forestilling. 

Dannelsestanken. Borgerskabets idyllisering. 

Retningerne:  

Universalromantikken Nationalromantikken Biedermeier. 

Analyse af digt og eventyr. 

De karakteristiske træk ved det moderne gennembrud: 

Samfundets udvikling. Fokus på reale. 

Det naturalistiske menneskesyn: determineret af arv og miljø. 

Betydningsfulde personer: Darwin, Nietzsche, Marx,  

George Brandes’ betydning for litteraturen:  

Den bliver realistisk. 

Den skal sætte problemer under debat. 

Litteraturens temaer: klasse, køn og kirke. 

Nye skrivestile med vægt på impressionismen.  

Analyse af noveller. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 8 Modul 8: Performativ biografisme 

 

Indhold Cuculiza, Maria. ”Du er en gammel gris”. (2005). Ekstrabladet. 

Schultz, Laura Luise og Tania Ørum. ”At læse Leth” (2005). Information 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”. (2012). 

S.169-172 

Blicher, St. St. ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog” (1824) (Uddrag) 

Knausgård, Karl Ove. ”Min kamp 1” (2009) (uddrag) 

Syberg, Karen. ”Jeg har et kontrolbehov” (2010) (Information) 

Interview med Knausgård fra BBC (Engelsk) 

N.W.A. - Straight outta Compton (1988) Video+tekst 

”Er en rap værre end en politisk smædesang?” – artikel fra Kristeligt Dagblad (2009) 

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

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

 

Omfang 

 

15 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Et modul der handler om det performative aspekt i nyere, men også ældre litteratur. 

Der fokuseres bl.a. på det problematiske i ikke at vide om noget er fakta eller fiktion samt begrebet 

selviscenesættelse. Herunder arbejdes der både med skønlitteratur, rapmusik og selvbiografier. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggel-

ser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 9 Modul 9: Samfundskritik 

 

Indhold Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) – 

Modernisme og Realisme (126-129) 

Nexø, Martin Andersen. ”Pelle Erobreren” (uddrag). (1906-1910) 

”Pelle Erobreren” (1987) (filmklip) 

Digtere, divaer og dogmebrødre 1:8 (Fra DR) 

Aakjær, Jeppe. ”Vredens børn” (1904) (uddrag) 

Aakjær, Jeppe. ”Jens Vejmand” (1905) 

Olsen, Lars. ”Politikerne må ikke glemme arbejderklassen” Information (2012) 

Anonym. ”Ide og virkelighed” Socialisten (1871) 

Lindskrogh, Søren. ”Dansk til HF – tre skriftlige eksamensgenrer” (2014). 

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

Kristensen, Tom. "Fribytter" (1920) 

Digtere, divaer og dogmebrødre 2:8 (Fra DR) 

Tom Kristensen taler om farver 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) – 

Ekspressionismen 

Broby-Johansen, Rudolf. LYSTMORD (Blod, 1922) 

Broby-Johansen, Rudolf. BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (Blod, 1922) 

Broby-Johansen, Rudolf. Forsvarstale for ”BLOD” (1923) 

Pontoppidans forsvar af Blod (1923) 

Sonnergaard, Jan ”Radiator” (1997) 

 

Omfang 30 lektioner a 45 min 

 

Særlige fokus-

punkter 

Litteraturhistorisk modul der fokuserer på hvordan litteratur bruges som samfundskritisk medie 

igennem tiderne. Der dækkes bl.a. det folkelige gennembrud, ekspressionismen samt mere moderne 

socialrealisme i 90’erne. Der tales desuden om ytringsfrihed ift. litteratur. 

Værk nr. 4 (Radiator af Jan Sonnergaard) læses desuden i dette modul. 

Der laves desuden skriftlig arbejde ift. eksamensgenrerne. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
Titel 10 

Modul 10: De levende billeder 

 

Indhold Reservoir Dogs (1992) – Uddrag 

Langdahl, Berit Riis, Pia Quist m.fl. “Krydsfelt” (2013) – S. 329-338 

Analysemodel til film 

Klip fra ”Breaking Bad” (2008) 

Arcel, Nikolaj. ”Kongekabale” (film) (2004) 
 

Omfang 

 
23 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Et medieforløb der fokuserer på filmiske virkemidler. Der introduceres til forskellige begreber 

og metodelære ift. filmanalyse. 

Kursisterne arbejder desuden selvstændigt med produktion af et mindre filmklip. 

Der arbejdes desuden med et medieværk: Filmen ”Kongekabale” fra 2004. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 11 

 

Modul 11: Fortællinger  

Indhold Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Folkeviser 

Folkevise som genre 

Germand Gladensvend 

Ebbe Skammelsøn 

Video om psykoanalyse 

Analysemodel til folkeviser 

Kong Lindorm 

Brdr. Grimm. ”Den lille Rødhætte” (1812-15) 

Andersen, H.C. ”Den lille pige med svovlstikkerne” (1845) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Folkeeventyr / Poetisk 

Realisme / H.C.A’s Eventyr 

Lærerproducerede analysemodeller 

Artikellayout 

Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist. ”Krydsfelt” (2011) S. 348-361 

Diverse artikler fra Ekstra Bladet / Jyllandsposten / Berlingske Tidende 

Uddrag af Operation X – Giften i drikkevandet (2007) 

Uddrag af TV!TV!TV! (2012) 

Uddrag fra Politistationen (2012) 

Langdahl, Berit Riis, Pia Quist m.fl. “Krydsfelt” (2013) – S. 297-301 

Digtere, divaer og dogmebrødre 8:8 (Fra DR) 

Helle, Helle. ”Sit eget system”. (2000) 

Helle, Helle. ”Køreplaner”. (1996) 

Interview med Helle Helle i Clement på DR. (2012) 

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

(2012) – Minimalisme (181-187) 

Ejersbo, Jakob. ”Nordkraft” (2002) 

Uddrag fra speciale i Etisk Realisme (2010) 

Og de nominerede er… Jakob Ejersbo – DR2 (2010) 

 

Omfang 

 

43 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Forløbet tematiserer begrebet fortællinger og deres udvikling over tid. Fortællingerne er 

inddelt i 3 overordnede kategori: Traditionelle fortællinger – Folkeviser og eventyr, Nyheds-

fortællinger – Artikler og dokumentarfilm, Moderne fortællinger – Minimalisme og realisme. 

Værk nr. 5 (Nordkraft af Jakob Ejersbo) læses desuden i dette modul. 

Kursisterne arbejder yderligere med selvstændig produktion af en mindre dokumentarfilm. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 



 

Side 13 af 14 

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

Forsiden 
 
Titel 12 

 

Modul 12: Eksistentialisme 

Indhold Digtere, divaer og dogmebrødre 4:8 (fra DR) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) 

– Efterkrigsmodernismen (156-160) 

Hansen, Martin A. ”Agerhønen” (1947) 

Seeberg, Peter ”Patienten” (1962) 

Seeberg, Peter ”Hjulet” (1962) 

Rifbjerg, Klaus. ”Livet i badeværelset” (1960) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Klaus Rifbjerg 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) 

– Storbymodernisme (177-183) 

Strunge, Michael. ”Plasticsolen” (1981) 

Strunge, Michael. ”Sidegaden” (1981) 

Digtere, divaer og dogmebrødre 7:8 (Fra DR) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) - Karen Blixen 

Blixen, Karen. ”Ringen” (1958) 

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

Omfang 

 

24 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Et modul der tager fat i modernismen fra 1945 og frem til postmodernisme. Der arbejdes med 

relevante kanonforfattere i perioden under det overordnede begreb eksistentialisme. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggel-

ser. 

 

Forsiden 
  



 

Side 14 af 14 

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

Forsiden 
 
Titel 13 

 

Modul 13: Repetition og eksamenstræning 

Indhold Eksempler på eksamensspørgsmål+tekster 

Jeopardylabs 

Bjarne Hastrup: ”Et værdigt liv på plejehjem” (09.02.12, Berlingske) 

R.B ”Sønderjysk plejehjem sløjfer sove- og spisetider” (28.03.11, JydskeVestkysten) 

Operation X – Den perfekte forbrydelse 

Praktiske råd om eksamen 

Begrebsoversigt 

 

Omfang 

 

22 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Afsluttende modul der samler op på hele danskundervisningen og gennemgår proceduren ved 

den mundtlige eksamen. 

Der afholdes desuden prøveeksamen på klassen. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
 


