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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Intro til litterære genrer – identitet og identitetsdannelse 

Indhold Ark om læsestrategier og læseteknikker 

Teori fra Litteraturhistorien på langs og på tværs 

- Noveller, s. 234-239 

- Lyrik, s. 248-251 

- Folkeviser, s. 34-39 

Teori fra Litteraturens veje:  

- Folkeeventyr, s. 46-48 

 

Jan Sonnergaard: ”William”  

Naja Marie Aidt: ”En kærlighedshistorie” 

Daniel Dencik: ”Grand Danois” 

Yahya Hassan: ”BARNDOM” 

Michael Strunge: “Livets Hastighed”  

Folkevisen “Ebbe Skammelsøn” 

Brdr. Grimm: ”Snehvide”  

 

Værk 1: Jakob Ejersbo: Eksil 

 

Desuden er udleveret analyseværktøjsark til noveller og romaner   

 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Ca. 330 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Intro til de skønlitterære hovedgenrer: Novelle, roman, lyrik, folkevise, 

folkeeventyr (drama tages i forbindelse med senere forløb)  

 

At præsentere analyseværktøjer til noveller og romaner  

Om citatteknik og citatbearbejdning  

 

Læsning af værk med tilhørende faglig og kreativ bearbejdning 

Forløbet fungerer desuden som et skriftlighedsforløb, da der løbende 

introduceres forskellige skrivehandlinger og arbejdes med citatteknik.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde, skriftlige øvelser, matrixgrupper, klasseundervisning 
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Titel 2 

 

Grammatikforløb 

Indhold I-bogen Styr på sproget anvendes til dette forløb 

 

”Grammatik for dummies” med Thomas Skov fra Sproget.dk: om 

ordklasser, subjekt, verballed og objekt.  

 

Der er desuden udleveret oversigtsark over ordklasserne, sætningens 

vigtigste led, hoved- og ledsætninger, generelle sprogregler og kommaregler.  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 14 lektioner 

Ca. 30 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Formålet er at oparbejde en grundlæggende grammatisk viden samt en større 

sproglig bevidsthed.  

Desuden er der fokus på sproglig korrekthed i det skriftlige arbejde.  

 

Forløbet har et sprogligt fokus 

Desuden er der særligt fokus på skriftlighed 

 

Ordklassernes funktioner og latinske betegnelser  

Syntaks: Sætningens nexus, sætningens led, hoved- og ledsætninger 

Kommaregler  

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, træningsøvelser, IT-baserede øvelser fra Styr på sproget, 

Skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 



Titel 3 

 

Dokumentar og de levende billeders sprog 

Indhold Baggrundslitteratur 

Fra bogen Krydsfelt:  
Om fakta og fiktion, s. 286-288. Om dokumentartyper og fortælleformer, s. 

297-301.  

Om filmiske virkemidler fra Grundbog til medier i dansk (systime.dk) 

 

 

Dokumentarfilm:  

Uddrag af ”Pigen med minken” fra Historier fra en politistation  

Fra Den iscenesatte vikelighed (systime.dk): Uddrag af ”Far, mor og børn” 

(Søren Ryge præsenterer) + uddrag af ”Finanskrisen forfra” 

Uddrag af Blok på bistand – ”Historien om Jimmy” 

Mirror  

Blodets Bånd (medieværk) 

Michael Noer: Vesterbro 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Ca. 150 sider (inkl film) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

At oparbejde kompetencer til analyse af levende billeder  og kendskab til 

forskellige dokumentartyper samt fortælleformer.   

Forløbet har et primært mediemæssigt fokus  

 

Dokumentartyper 

Dokumentarens fortælleformer: Den observerende, den autoritative og den 

poetiske 

Fakta- og fiktionskoder i levende billeder 

Filmiske virkemidler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, 

skriftligt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel 4 

 

Lyrikforløb 

Indhold Teori 

Om genren lyrik (kopi fra Litteraturhistorien på langs og på tværs) 

Om variationer af billedsprog (oversigt lavet af MN) 

Analyseværktøjer til lyrik (lavet af MN) 

 

Digte 

Søren Ulrik Thomsen: ”Ode til regnen” 

Michael Strunge:  

- ”Platsicsolen” 

- ”Natmaskinen” 

- ”Vortex” 

-  ”Revolution” 

- ”Den hæslige by” 

Ata Olivia Nordenhof: Det nemme og det ensomme (digtsamling, værk 2) 

Supplerende materiale 

Dokumentarfilm om Strunge: Væbnet med ord og vinger (medieperspektiv) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 60 sider (inkl. Dokumentarfilm) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Formålet med forløbet er at introducere genren lyrik samt analyseværktøjer 

knyttet til denne genre.  

Desuden lægges der stor vægt på billedsprog og forskellige variationer af 

billedsprog 

 

Forløbet har et litterært og sprogligt fokus 

Der arbejdes desuden med multimodale udtryksformer 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, 

kreative skriveøvelser, skriftligt arbejde (analyserende artikel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel 5 

 

Taler i en terrortid – et forløb om retorik 

Indhold Teori 

Dele af kapitlet ”Taler i en terrortid” fra grundbogen Perspektiver i dansk, s. 

112-131 

 

Taler:  

Tekstsamling fra ”Taler i en terrortid” fra antologien Perspektiver i dansk:  

-Poul Nyrup Rasmussen: Tale ved SID’s kongres 

-Antoine Leiris: I får ikke mit had + Brev fra Melvil 

-Helle Thorning Schmidt: Tale ved mindehøjtidelighed på Østerbro 

-Lars Løkke Rasmussen: Tale ved mindegudstjeneste i Vor Frue kirke 

 

 

Supplerende materiale 
TV-klip fra taler af Barrack Obama, Bjarne Corydon, Trump, Wspa-reklame 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner 

Ca. 50 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Formålet er at oparbejde kompetencer til analyse af ikke litterære tekster med 

fokus på politiske taler og andet materiale inden for den persuasive genre.  

Forløbet har et primært sprogligt fokus med tråde til det mediemæssige 

perspektiv 

 

Det retoriske pentagram 

Talegenrer 

Appelformer 

Stilistiske figurer 

Billedskabende sprog og billedsprog 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriveøvelser, CL-øvelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel 6 

 

Nyhedsformidling og journalistik 

Indhold Baggrundsstof 

Teorikompendium om nyheder og journalistik fra bogen Krydsfelt 

Søren Boy Skjold: s. 30-34 fra Den journalistiske fortælling 

 

Artikler 

”Nu dør du lillesøster” (fra Ekstra Bladet) 

”To er dræbt under maskeret mands angreb på svensk skole” (Ritzau) 

”Troldhättan bliver aldrig sig selv igen” (fra Politiken) 

Klumme: ”Klima – nej, lad os da hellere snakke om vejret” (fra Information) 

Morten Sabroe: ”Ildkuglen i fjernsynet” (fra Politiken) 

Puk Damsgaard: Uddrag af ”Hvor solen græder” fra bogen Den journalistiske 

fortælling  

 

TV-klip fra Deadline DR2: 

Adam Holms interview med Hans Rosling: ”Man kan ikke bruge medierne til at 

forstå virkeligheden”  

  

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Ca. 60 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Oparbejde kompetencer til analyse af journalistisk materiale. 

 

Nyhedskriterier og journalistisk vinkling 

 

Fake news og clickbaits 

 

Om avistyper og målgrupper 

 

Oparbejde kendskab til forskellige journalistiske genrer: Informationsgenrer, 

opinionsgenrer og fortællende journalistik/ den journalistiske fortælling 

 

Fakta- og fiktionskoder i journalistikken  

Sproglige virkemidler i journalistikken 

 

Forløbet har et primært mediemæssigt fokus 

 

Der arbejdes med debatindlæg som en forøvelse til den debatterende artikel 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriveøvelser, 

fremlæggelser, skriftligt arbejde  



Titel 7 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Baggrundslitteratur 

Fra I-bogen Litteraturhistorien på langs og på tværs: ”Det moderne gennembrud 

intro” + ”Det moderne gennembruds samfund” + ”Livssyn og syn på 

litteraturen” + ”Skrivestil og sprog” + ”Det moderne gennembruds temaer” 

 
Henrik Pontoppidan: ”Muldskud” + uddrag af Lykke-Per (Litt. Bind 3) 
J.P. Jacobsen: af Niels Lyhne (1. kap) 
Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (værk 3) 

Herman Bang: ”Fragment” + små tekstbidder fra ”Impressionisme – en lille 

replik” 

 

 

Supplerende materiale:  

Billeder af Monet, Renoir, Toulousse-Lautrec 

Klip fra udsendelsen ”1800- tallet på vrangen” 

TV-dramatisering af ”Et dukkehjem” 

 

Materiale om Nietzsches religionskritik (lavet af MN) 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 200 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Der oparbejdes et uddybende kendskab til perioden Det moderne gennembrud i 

dansk og nordisk litteratur 

 

Fokuspunkter:  

Kritisk realisme 

Naturalisme 

Impressionisme 

Kvindens rolle  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, nærlæsningsøvelser, gruppediskussion, 

fremlæggelser 

 

 


