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

 

Titel 1 

 

Introduktion og genrekendskab 

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

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

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

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

gens forlag 2009, s. 18-19 

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

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

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

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

Antologi” Dansklærerforeningens forlag 2009, s. 20-23 

 ”Et digt bryder ind i verden” fra Politiken 9. september 2015 

 Henrik Nordbrandt ”Vuggevise” 2015 fra Politiken 9. september 2015 

 Tom Kristensen ”Nogle linjer til min ven Gustaf Munck-Petersen som 

faldt i Spanien” fra Politiken 9. september 2015 

 B.S. Ingemann ”Aftensang” (1823) 

 Love Shop (Jens Unmack) ”Billeder af verden” (1994) 

 TV2 (Steffen Brandt) ”Det er samfundets skyld” (1994) 

 August Strindberg ”Den stærkeste” 1889 

 Strindberg’s ”The stronger” w. Bret Crain & Christina Dow 2008 

(https://www.youtube.com/watch?v=iNxBzw6vvYM) 

 “Noah” kortfilm af Cederberg og Wooman (2013) 

https://vimeo.com/65935223 

 ”Anden vender tilbage” Anders Matthesen(2011) uddrag 

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

 Helle Helle ”En stol for lidt” 2011 

 Den forunderlige digterliste (Ordloest#20, 2009) 

 Lærerproducerede powerpoints baseret primært på ”Begreb om dansk”.  

o Introduktion til genre 1 og 3: fakta- og fiktionskoder 

o Introduktion til genre 2: faktatekstens 3 funktioner 

o Introduktion til genre 4: Lyrik 

o Introduktion til genre 5: Drama 

o Introduktion til genre 6: Epik 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 At introducere til genrer og genreforventninger 

 At kunne analysere faktakoder og fiktionskoder 

 At kunne genkende faktatekstens tre funktioner: Informerende, vurderende 

og regulerende 

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

rik, drama og epik 

 At blive bevidste og kritiske læsere og seere 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt
https://www.youtube.com/watch?v=iNxBzw6vvYM
https://vimeo.com/65935223
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 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

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

 

Titel 2 

 

Episk analyse; fortællere og fortællemåder 

Indhold  Helle Helle ”Fasaner” 1996 

 Martin A. Hansen ”Isen bryder” 1945 

 Jan Sonnergaard ”Polterabend” 1997 

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

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

 Lærerproduceret materiale om novellegenren og novelleanalyse af Asge 

Wille (2012) 

 Lærerproducerede Powerpoints baseret primært på ”Begreb om dansk” 

o Fortællertyper 

o Fortællemåder 

o Struktur og komposition i episke tekster 

o Personkarakteristik 

 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

 Novelleanalyse 

 Struktur/ komposition i novellen 

 Fortælleren, særligt den utroværdige jeg-fortæller 

 Fortællemåder, fortælletid/ fortalt tid, bagudsyn/medsyn, beretten-

de/scenisk/ beskrivende 

 Personkarakteristikker 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 

 

 

 

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

Titel 3 

 

Krimi og værklæsning 

Indhold  Selvvalgte romaner til værklæsning (krimier) 

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

suspense og surprise) 

 Paul Auster ”Auggie Wrens julefortælling” (1990) 

 ”Memento” (2000) - film 

 ”Mundtlig fremlæggelse – de 5 arbejdsfaser” Dansk.Gyldendal.Dk 

 Marcus Rubin og Henrik Palle ”Åbent brev til Henrik Palle: Hvordan kan du 

give 5 stjerner til Broen3? ” in Politiken 1.12.2015 

 

 
Filmklip af: 

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

 ”Broen” (2011) – TV serie 

 ”Memento” (2000) – Film 

 ”Krimier hitter” nyhedsindslag 

(https://www.youtube.com/watch?v=r51IkOHr39Q) 
 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

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

 Skriftlighed: Skriveøvelser og korrektur 

 Mundtlighed: Mundtligt oplæg 

 Forskellige arbejdsformer 

 Genrebevidsthed (roman- og krimigenrer) 

 Selvvalgt værk 

 Progression i forhold til tidligere analyse- og genreforløb 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde om selvvalgt værk 

 

Retur til forside 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r51IkOHr39Q
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Retorik og argumentation 

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

 

Lærerproduceret om Argumentationskneb (m. udvalg af de mest gængse) 

 

Lærebøger og artikler: 

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

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

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

Gyldendal 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: Po-

litiken 3.2.2015, forside 

 Marcus Rubin og Henrik Palle ”Åbent brev til Henrik Palle: Hvordan kan 

du give 5 stjerner til Broen3?” in Politiken 1.12.2015 

 

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 of-

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

 

Interviews: 

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

tiets indsats overfor autonome: 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4 

 Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 17.11.2009: 

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=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
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https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE 

 Analyse af interview med john Cusack: 

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

Fokus på diskursanalyse 

 Ejvind Hansen ”Hvad er diskursanalyse – for journalister” 

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

 Mai Mottelson ”Velhavende jyske bønder beviser det, diskursanalytikere 

har prædiket i årtier”, Information 5. marts 2016 

 George Bush ”Tale til nationen 7. oktober 2001 

 Esben Lunde Larsen ”Ja en kornmark er natur for mig” J.P. 29. april 2016 

 Gitte Seeberg ”Hvad skal vi egentlig med den natur?” Kristelig dagblad 9. 

juni 2016 

 Græsborg og Jørgensen ”Diskursanalyse i dansk” (2014)heri kap ”Intro-

duktion til diskurser” med eksempler fra rygningsdiskurs 

 Reklame for Marlboro-cigaretter 

 Sundhedsstyrelsen ”Et godt liv uden røg (2009) 

 Den gule negl ”hold dig på måtten” (2008) 

Andet: 

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

Omfang 

 

30 

Særlige fokus-

punkter 

 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 

 Argumentation 

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

kør, rygdækning og gendrivning 

 Toulmins argumentationsmodel + Toulmins udvidede argumentationsmo-

del 

 Diskussionsøvelse 

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

onstekster, visuelle udtryksformer 

 Diskursbegrebet: Nodalpunkt, akvivalenskæde, flydende betegnere 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=cQLDQXUYHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Medier fokus på nyhedsartikler og reklamer 

Indhold  Andreas Hansen ”Bliv journalist på 7 timer” heri ”journalistkroge” side 

101-111 

 Bodil Nørlem ”Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne” heri ”ny-

hedstrekanten side 145-146 

 Henrik Palle ”Journalistiske genrer: Når vi mener noget”, Politiken 9. 

oktober 2004 

 Johan Blem Larsen ”Søren Lyngbjørn har det bedre end forventet”, Ber-

lingske 1. maj 2013 

 Thomas Gösta Svensson m.fl. ”Gamblede med gidslerne”, EkstraBladet 

2.maj 2013 

 Kristina Lund Jørgensen ”Sørens Ærø”, Fyns Stiftstidende 5. maj 2013 

 Lin Tolstrup Holm ”Derfor skal vi holde op med at bruge ordet familie-

tragedie” Berlingske 17. januar 2017 

 ”Seks personer fundet døde i hus syd for Randers” BT 7. januar 2017 

 ”45-årig dræbte sin familie og begik selvmord” Berlingske 10. januar 

2017 

 Mette Fleckner og Karsten Gøttler ”Før familietragedie: 45-årig far hav-

de blødning i hjernen” EB 12. januar 2017 

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

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

Spies) 

 Reklamebilleder: ”Tuborg 1900, Tuborg juleøl 1979, Carlsberg 1956 og 

u.å., Bianco footwear u.a., 

 

 

Omfang 

 

25 

Særlige fokus-

punkter 

 Mediegenrer 

 Nyhedstrekanten 

 Kildeanalyse 

 Nyhedskriterierne 

 Det journalistiske sprog 

 Reklameanalyses 

 AIDA-modellen og reklamens aktantmodel 

 Reklamernes plads og påtrængenhed 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med efterfølgende debat 

 Individuelt arbejde 

 

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

Titel 6 

 

Grammatik og sproglighed 

Indhold  Selvvalgt værk: novellesamling 

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

 Bennike, Nyborg, Trangbæk-Hammer ”Faglige forbindelser i dansk” 

(2005) her side 28-34. 

 Powerpoint: ”Tekstens stemme og tone” baseret på ”Faglige forbindel-

ser i dansk” side 59-64 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Grammatisk korrekthed, herunder tegnsætning/ kommatering. 

 Fokus på ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, biord og sted-

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

 Sætningsbygning. 

 Semantisk skema 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 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 7 

 

Humor i dansk 

Indhold  Michael Balle Jensen ”Humor i da(n)sk” Systime (2007) heri kap 1 ”Huller i 

verden” 

 Flemming Jensen ”Vejledning i sælfangst” (Uddrag) Lindhart og Ringhof 

(1975) 

 Dirch Passer og Kjeld Petersen ”Tømmerflåden” (1962) 

(https://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY) 

 Jens Blendstrup ”Den ghanesiske dørsælger” (2007) 

 Elevfundne eksempler på humor fra youtube.com 

 Lærerproduceret materiale om sproglige virkemidler i humor (synonym, 

homonym, oxymoron, hyperbel, litot, ironi, sarkasme, sammenligning, me-

tafor og besjæling) inspireret af ”Humor i da(n)sk” 

 Lærerproduceret materiale om sproghandlinger med udgangspunkt i ”Hu-

mor i da(n)sk” 

  

 

 

Omfang 

 

15 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 Kendskab til teorier om humor: Uoverenstemmelsesteorien, overlegenheds-

teorien, forløsningsteorien. 

 Introduktion til billedsprog og terminologi i sproglige virkemidler. 

 Analyse og fortolkning af sproglige virkemidler 

 Kendskab til teorier om sproghandlinger og humor opstået ved regelbrud 

og misforståelser. 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde 

 Tekstsøgning på youtube 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY
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Titel 8 

 

Julesange og salmer 

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

 Hans Adolph Brorson ”Her kommer, Jesus, dine små” (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) 

 Linje 3 ”Bedste blev kørt over af et rensdyr” (1984) 

 Susanne Palsbo ”Jeg så Julemanden kysse mor” (1957) 

 Tania Hardinger ”Juleønske til Julemanse” (u.å.) 

 MC Einar ”Jul det’ cool” (1988) 

 Red Warshawa ”Julemandens selvmordsbrev” (1998) 

 Drengene fra Angora ”Jul i Angora” (2004) 

 Jørgensen, Aakjær & Chapper ”Stjernestøv” (2012) 

 

 

 

Omfang 

 

10 

Særlige fokus-

punkter 

 Optakt til litteraturhistorisk forløb 

 Hvordan julen opfattes forskelligt og beskrives forskelligt i forskellige lit-

teraturhistoriske perioder (Barokken, Romantikken, Det moderne gen-

nembrud, Efter 2. verdenskrig, Nyeste tid) 

 Mundtlig præsentation med hjælpemidler i grupper 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Præsentationsteknik m. Powerpoint 

 

 

 

 

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

Titel 9 

 

Litteraturhistorie: Middelalder 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 1 

 Mimi Sørensen og Mads Rangvid ”Brug litteraturhistorien” heri ”Middelal-

derens litteratur – folkeviser” (2014) 

 Folkeeventyr ”Jesper og prinsessen” 

 Folkevise ”De tre skalke” 

Tekst: http://www.skjaldesang.dk/estrato.php?Page=vissang&sid=28 

Sang: https://www.youtube.com/watch?v=7r82dJ_Y7vA 

 Folkevise ”Ebbe Skammelsøn” 

 Folkevise ”Elverskud” 

 Drengene fra Angora ”Ridderproblemer” (2004) 

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

 Lærerproduceret materiale om Villy Sørensens arbejde med folkevisens 

stadier (dæmonisk, symbolsk, psykologisk) 

 

 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

 Genrekendskab og genretræk: Folkeeventyr (skæmte og trylleeventyr), Fol-

keviser (skæmteviser, ridderviser, trylleviser) 

 Strukturalistisk analyse af folkeeventyr 

 Kompositionsanalyse af folkeviser 

 De 4 temaer: Slægt, ære, hævn, skæbne 

 Folkevisens tre stadier (Villy Sørensen) 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.skjaldesang.dk/estrato.php?Page=vissang&sid=28
https://www.youtube.com/watch?v=7r82dJ_Y7vA
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 10 

 

Litteraturhistorie Romantikken 

Indhold  

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

og på tværs, kapitel 5 

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

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

 Ludvig Holberg ”Niels Klim i Kokleku” (1741) – som sammenligning 

 Johannes Ewald ”Kong Christian stod ved højen mast” 1779 – som sam-

menligning 

 Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land, 1823 

 Henrik Lund ”Vort ældgamle land” 1916 

 Adam Oehlenschlager ”Guldhornene” 1802 

 Per Vers fortolkning af Guldhornene 

http://www.showme.com/sh/?h=FJyxFdA 

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

 Christian Winther “Hans og Grethe” (1828) 

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

 Emil Aarestrup ”På sneen” (1838) 

 Adam Oehlenschläger ”Råd til unge ægtemænd” uden årstal 

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

 H.C. Andersen ”Den lille havfrue” 1837 

 A.W. Schack von Staffeldt ”Indvielsen” 1804 

 Steen Steensen Blicher ”hosekræmmeren” 1829 

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

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

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

Skovgaard Museet 

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

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

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

104 cm, Statens Museum for Kunst 

 Anton Edvard Kieldrup, Fra Hammershus 1849, Bornholms Kunstmuseum 

 Caspar Friedrich ”Vandrer over Tågehav” (1818) 

Omfang 

 

35 

Særlige fokus-

punkter 
 Sprog: sproganalyse, sprogiagttagelse, grammatik 

 Litteratur: kanonforfattere, analyse af lyrik og epik 

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

 Perspektivering til 80’er modernismens romantik (Strunge ”DISCO” og ”Natma-
skinen”) opgivet under forløb 15 om storbymodernisme 

 Medie: Visuelle udtryksformer (podcast, maleri) 

 

http://www.showme.com/sh/?h=FJyxFdA
http://thirdear.dk/arkiv/guldhornene/
http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=oehlen1999100201
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Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 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 11 

 

Litteraturhistorie: Det moderne gennembrud 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 6 

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

redes Litteratur” (uddrag), 1871 

 Holger Drachman ”Engelske socialister” 1871 

 Henrik Pontoppidan ”En stor dag”, 1891 

 Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette”, 1887 

 Henrik Pontoppidan ”Ørenflugt 1899 

 J.P. Jacobsen ”To Verdener” 1879 

 Herman Bang ”Foran Alteret” (1880) 

 Herman Bang ”Impressionisme – lille replik (1890) 

 Herman Bang ”Irene Holm” (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 

 Henrik Ibsen ”Et Dukkehjem” (1879) værklæsning 

 

 

Omfang 

 

29 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Værklæsning ”Et Dukkehjem” 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Forskellige skrivestile; naturalisme, realisme, impressionisme 

 Køn, kirke, klasse 

 Forholdet mellem romantikken og det moderne gennembrud fra et 

værdimæssigt synspunkt 

 Maleriets udvikling fra Romantik til Naturalisme og Impressionisme 

 Litteraturens debatskabende funktion 

 Civilisationsoptimisme og pessimisme 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 
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Retur til forside 

 

 

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

Titel 12 

 

Tidlig modernisme 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 7 

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

 Tom Kristensen ”Middag” (1920) 

 Johs. V. Jensen ”Paa Memphis Station” 1906 

 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 

 

15 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 
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Retur til forside 

 

 

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

Titel 13 

 

Litteraturhistorien: Realisme inden 2. Verdenskrig 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7 

 Harald Herdal ”Kolonihaven” (1933) 

 Harald Herdal ”Det frugtbare had” (1937) 

 Hans Kirk ”Barnedåben” (1931) 

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

 Thøger Larsen ”Tordenbygen” (1912) 

 Jeppe Aakjær ”Når Rugen skal ind” (1906) 

Omfang 

 

13 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt 

og formmæssigt 

  Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et 

fagligt fokus. 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler 

 Folkelig realisme, socialrealisme 

 Optakten til 2. verdenskrig 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning med diskussion 

 Gruppearbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 

 

 

 

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

Titel 14 

 

Litteraturhistorien: Hereticamodernismen og Karen Blixen 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7 

 Martin A. Hansen ”Roden” (1955) 

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

 Erik Knudsen ”en strålende skyskraber” (1945) 

 Karen Blixen ”Babettes gæstebud” (1952) værklæsnig 

 Gabriel Axel ”Babettes gæstebud” (film 1987) 

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

  

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt 

og formmæssigt 

 Remediering bog til film 

 Sproglig stil, genrer og sproglige virkemidler; symboler 

 Eksistentialisme; meningstab, valg, identitet, ansvar og skæbne 

 Karen Blixens liv og forfatterskab 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klassediskussion uden lærerindblanding 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blixen.dk/liv-forfatterskab


 

Side 20 af 23 

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

Titel 15 

 

Litteraturhistorien: Konfrontationsmodernisme 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 7 

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

 Klaus Rifbjerg ”Snemanden” (1964) 

 Leif Panduro ”Uro i forstæderne” (1962) 

 Peter Seeberg ”hjulet” (1962) 

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

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

 

Omfang 

 

15 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” 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

 

 

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

Titel 16 

 

Litteraturhistorien: Storbymodernismen 

Indhold  Michael Strunge ”DISCO” (1980) 

 Michael Strunge ”Natmaskinen” (1981) 

 Michael Strunge ”Plasticsolen” (1981) 

 Michael Strunge ”Sidegaden” (1981) 

 Per Højholdt ”Gittes monolog om naturen” (1981) 

 Shubidua ”Askepot” (1982) 

 TV2 (Steffen Brandt) ”Popmusikerens vise” (1983) 

 Litteraturhistorien på langs og på tværs kap 7 

 Søren Fauli ”De skrigende halse” (1993) - medieværk 

 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 

 Problemer med livet i fattigfirserne; frigørelse, fremmedgørelse, mærkevare-

kulturen 

 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 17 

 

Litteraturhistorien:  1990’erne og Nyeste tid 

Indhold  Christina Hesselholdt ”Maries historie” (1994) 

 Helle Helle ”En stol for lidt” (2000) 

 Peter Adolphsen hjemmeside www.enmillionhistorier.dk 

 Kristian Bang Foss ”Toilettet på InWear” (2008) 

 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) 

 Rasmus Nikolajsen –uddrag af ”Tilbage til unaturen” 2016) 

 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 18 

 

Doppler og den moderne mand 

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 

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

 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 Kompositionsanalyse af roman 

 Analyse af humor 

 Personkarakteristik gennem parallel og kontrastpersoner 

 Manderollen i nutiden 

 

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/

