
 

Side 1 af 14 

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

Maj- Juni 2017 

Institution VUC VEST 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Christian S. Lauridsen 

Hold 16DA0A31 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1: Introduktion - 12 lektioner a 45 min.  

Titel 2 Modul 2: De litterære genrer - 33 lektioner a 45 min. 

Titel 3 Modul 3: Den danske guldalder – 25 lektioner a 45 min. 

Titel 4 Modul 4: Skriftlighed - 10 lektioner a 45 min. 

Titel 5 Modul 5: Litteraturen til debat - 27 lektioner a 45 min. 

Titel 6 Modul 6: Retorik, grammatik og stilistik - 38 lektioner a 45 min. 

Titel 7 Modul 7: Nyheder og journalistik – 18 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. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 1 Modul 1: Introduktion 

 

Indhold FVU Screeningstest 

Hesselholdt, Christina. ”Månestrålesofaen”, fra Hovedstolen. (1998) 

Lars Løkke forklarer regeringens skattepolitik (2010) (Videoklip) 

”Kampen om sproget” 4:5 (DR) 

Aabo, Birgitte. "Skal det være fint – skal det være engelsk" (2002) 

 
Omfang 

 

12 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Introduktion til faget og dets omfang. Indledende arbejde med forskellige tekster, medier, sprog 

(skriftligt/mundtligt), og med fagets grundbegreber – f.eks. genrer, komposition og tema. 

Grundlæggende viden om medier, sprog, sprogbrug og kommunikation. 

 

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 2 Modul 2: De litterære genrer  

 

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

”De uaktuelle nyheder – Teenagepigebands” (DR) 

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

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

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

Helle, Helle. ”Fasaner”. (1996) 

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

– Oplysningstiden 

Holberg, Ludvig. ”Erasmus Montanus” - uddrag (1723) 

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

– Lyrik 

Aarestrup, Emil. ”Angst” (1838) 

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

Hamann, Kirsten. ”Jeg civiliserer mig om morgenen” (1992) 

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

Lærerproduceret oversigt 

Hassan, Yahya. ”Barndom” (2013) 

Oplæsning af ”Barndom” – Video  

Jensen, Johannes V. ”Paa Memphis station” (1906) 

Grundtvig, N.F.S. ”Den signede dag” (1826) 

 

 
 

Omfang 33 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Grundig indføring i de 3 litterære hovedgenrer epik, lyrik og drama. Omfattende arbejde med analy-

sebegreber og metodelære. Kursisterne skal opnå de nødvendige værktøjer til at kunne arbejde med 

tekster i flere genrer, både ift. form og indhold. 

Kursisterne prøver desuden også selv genrerne af gennem mindre skriveøvelser 

Værk nr. 1 (selvvalgt) læses desuden i dette modul. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

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

 

Forsiden 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 3 Modul 3: Den danske guldalder 

 

Indhold Oehlenschläger, Adam. ”Morgenvandring” (1805) 

Andersen, H.C. ”Klokken” (1850) 

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

(2012) – Romantikken (71-74, 86-90) 

Eckersberg, C.W.  Hytten Marieshvile i Sanderumgaard. (1806)  

Skovgaard, P.C. Landevej ved herregården Vognserup. Lundbye sidder ved vejkanten og tegner. (1849) 

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

(2012) – Romantikken (71-74, 86-90) 

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

(ca.1818) 

Schack von Staffeldt, A. W. ”Indvielsen” (1804) 

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

(2012) – Romantikken (74-76) 

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

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

Fight Club (1999) 

Andersen, H.C. Skyggen (1847) 

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

(2012) – Romantisme (84-86) 
 

Omfang 25 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter En litteraturhistorisk gennemgang af romantikken. Der stiftes bekendtskab med periodens for-

skellige faser og genrer, samt begreber og tanker. 

Især er der fokus på universalromantik, nyplatonisme, nationalromantik samt romantisme. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

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: Skriftlighed  

 

Indhold Aarestrup, Emil. "Paa Sneen" (1838) 

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

 

Omfang 10 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Skriftlighedsforløb der fokuserer på hvad det vil sige at skrive en skriftlig opgave i dansk. Der tales 

om opgavestruktur, disposition, sprogbrug samt generelle formalia og krav. 

Desuden laves skriveøvelser der træning forskellige dele af det skriftlige arbejde. 

Forløbet danner grundlag for det senere skriftlige arbejde med de forskellige eksamensgenrer som 

er indarbejdet løbende i de senere moduler. 

 

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: Litteraturen til debat 

 

Indhold Brandes, Georg. ”Indledning til Hovedstrømninger i Europæisk litteratur”. (1871) 

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

– Det moderne gennembrud (91-96) 

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

– Henrik Pontoppidan (104-109) 

Pontoppidan, Henrik. ”Ane-Mette” (1887), Fra hytterne. 

Pontoppidan, Henrik. ”En stor dag” (1887), Fra hytterne. 

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

– Impressionisme (96-99) 

Bang, Herman. ”En lille replik” (1890) 

Bang, Herman. ”Foran Alteret”. (1880) 

Bang, Herman. ”Ved vejen” (Uddrag) (1886)  

Ibsen, Henrik. ”Et dukkehjem” (1879) 

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

– Henrik Ibsen (103) 

Lindskrogh, Søren. ”Dansk til HF – tre skriftlige eksamensgenrer” (2014). (14-20) 

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

Eksamenshæfte Maj 2012 - Det moderne gennembrud 

 

Omfang 27 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

I dette modul behandles det moderne gennembrud og den tid der omkransede det. Der tales om 

litteraturens indflydelse og afhængighed af samtiden, samt det skift i form og formål der sker i tiden 

omkring år 1900. 

Værk nr. 2 (Et dukkehjem af Henrik Ibsen) læses desuden i dette modul. 

Der laves desuden skriftlig arbejde ift. eksamensgenrerne. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

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, grammatik og stilistik 

 

Indhold Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 8 

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

Øvelser med PBH 

Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 9 (109-113) 

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

Darger, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) – Kap. 7 (83-87) 

Uddrag af ”4-stjerners middag” 

Helle, Helle. ”En stol for lidt” (2000) 

Hauge, Hans. ”Dovne, dumme studerende? ”. Berlingske (2015) 

Vestergård, Gunver Lystbæk. ”Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlerhoveder” (2010) Viden-

skab.dk 

Nielsen, Anette og Lene Trolle Schütter. ”Skriveøvelser – til hf-dansk” (2014). (41-44) 

Hendricks, Vincent F. og Frederik Stjernfelt. ”Logik og retorik” (2007) 

Sune Weiles Diskussionscirkel.  

Udvalgt materiale fra Larsen, Ole Schultz ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier” 

(2015) 

Espersen, Lene ”Grundlovstale 2010” (2010 

Analysemodel til taler 

Lykketoft, Mogens ”Valgaftenstale 2005” (2005) 

Grammatik for dummies 1 – ordklasser (sproget.dk) 

Grammatik for dummies 2+3+4 – Subjekt, Verballed, Objekt 

Thomsen, Rasmus Barud. ”Facebook bedøver os og gør os passive” (2010) Politiken 

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

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

Eksamenshæfte August 2011 - Argumentation 

Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – (s. 19-31) 

 
Omfang 38 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Et modul der fokuserer på sprog og sproglige virkemidler. Herunder argumentation, retorik og 

kommunikationsanalyse. 

Der arbejdes desuden med et kort grammatikforløb, som skal genopfriske grundlæggende 

grammatik. 

Der laves desuden skriftlig arbejde ift. eksamensgenrerne. 

Værk nr. 3 (Selvvalgt værk 2) læses desuden i dette modul. 

 

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 7 

 

Modul 7: Nyheder og journalistik 

Indhold Tv-aviser fra DR – 1965/1983/2006 

Bak, Andrea. ”Nyheder i øjenhøjde”. Prent (2007) 

Diverse Internetaviser 

Oles nye autobil 

Poulsen, Henrik og Henning Olsson: "Ryd Forsiden". (2004) S.44-53 

Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist ”Krydsfelt” (2011) S. 286-293 

Lærerproducerede analysemodeller 

Vangkilde, Kim ”Fulgte Paris-blodbad på nærmeste hold” Ekstra Bladet (2015) 

Martin Lehman – Årets pressefoto 2014 

Kvium, Michael. ”Rodeoscene” (1987) 

Diverse artikler fra Politiken 

De uaktuelle nyheder – DR er for venstreorienteret 

Den 11. time – Anders Fogh Rasmussen er bøsse 

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

Niels Henrik Frimann og Benjamin Gregersen: ”Det glade vanvid” (12.02.11, Ekstrabladet) 

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

 

Omfang 

 

18 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Et modul der fokuserer på journalistik og medier samt deres rolle i samfundet. Der tales bl.a. om 

forskellige nyhedskriterier, vinkling og diskurs. Yderligere berøres billedanalyse og begrebet forfor-

ståelse. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

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) 

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 5:8 (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) 

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 
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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 
 


