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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Søren Graae Rasmussen (1. år) & Caroline Dahl Christensen (2. år) 

Hold 2p 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb til litterær analyse (barndom og identitet)  

Titel 2 Dokumentar 

Titel 3 Grammatik (1. forløb om skriftlighed)  

Titel 4 Argumenter for forandring  

Titel 5 Rejser i lyrik  

Titel 6 Det moderne gennembrud 

Titel 7 Fra oplysning til romantisme 

Titel 8 Nyhedsjournalistik 

Titel 9 Sandhed, løgn og fiktion 

Titel 10 Taler i en terrortid 

Titel 11 Modernisme og realisme 

Titel 12 Repetition (emne: Corona 2020) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introforløb til litterær analyse (barndom og identitet)  

Indhold Baggrundsstof 

 

Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.14-20 + 62-84 

 

Om læsemetoder (kopi)  
Om redegørelse (PP) 
Om form og indhold i skriftlig dansk (kopi) 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=121 (introduktion til Middelalderen) 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=135 (teori om folkeviser) 

http://www.suneweile.dk/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-diskussion/  
 

• ”Lindormen” (folkevise) 

• ”Veninder” (Camilla Christensen) 

• ”Angst” (Emil Aarestrup)  

• ”Adam og Evas dagbog” (Mark Twain) 

• ”Evas dagbog” (Mark Twain)  

• ”Sit eget system” (Helle Helle)  

• ”Drivhuset (Anders Bodelsen) 

• ”Grand Danios” (Daniel Dencik)   

• ”Transit” (kortfilm)  

 

Værklæsning: ”Gud taler ud” (roman af Jens Blendstrup)  

 

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Billedanalyse (udleveret analysemodel), citatteknik. Novellegenren, 
fortolkningshypotese, motiv og tema, syndefaldsmotiv, fortællertyper (jeg-fortæller 
og tredjepersonsfortæller), synsvinkler (indre, ydre og alvidende), ydre og indre per-
sonkarakteristik (herunder helhedssynsmodellen), flade og runde personer, miljøkarakte-
ristik, tekstens konkrete niveau og tekstens abstrakte/symbolske niveau, intertekstu-
alitet, perspektivering, skriftligt fokus på redegørelse og diskussion.   

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde, øvelse i at holde et mundtligt oplæg for klas-
sen, summe-grupper, selvstændigt arbejde 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=121
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135
http://www.suneweile.dk/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-diskussion/
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Titel 2 

 

Dokumentar  

Indhold Baggrundsstof 
 
Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl., Krydsfelt, s.286-289, 297-301   
Dorte Granild, Mette Wolfhagen, DOX - forløb i medier, s.32-44 
 
Film Testamentet, Christian Sønderby Jepsen, 2012 (værk 2 - medieværk)  
http://filmcentralen.dk/alle/film/testamentet  
http://www.ekkofilm.dk/artikler/drama-dumpede-ind-af-brevspraekken/  
 
Supplerende materiale 
Filmklip fra undervisningen: 
  
Den observerende: https://vimeo.com/245025135 ("Dømt til behandling") 
Den autoritative: https://vimeo.com/245191412 ("Advokaternes tagselvbord")  
Den deltagende/interaktive: (Uddrag af "Sicko" af Michael Moore)  

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleven skal kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk til både doku-
mentarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af fakta- og fiktionskoder.  
 
Udvikle elevens kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre evnen til at analysere 
– og gennemskue det moderne mediebillede, herunder også de filmiske virkemidler 
og de dramaturgiske forløbsmodeller.  
 
Kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster 
 
Kernebegreber: Viden om filmiske virkemidler, den poetiske fortælleform, den in-
teraktive fortælleform, den observerende fortælleform, den autoritative fortælle-
form, bølgemodellen, berettermodellen, den sags-orienterede dokumentar, instituti-
onsdokumentaren, den sociologiske dokumentar, portrætdokumentaren, fakta- og 
fiktionskoder, autenticitetsmarkører. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg, summe-grupper, selvstændigt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/245025135
https://vimeo.com/245191412
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Titel 3 

 

Grammatik (1. forløb om skriftlighed)  

Indhold Baggrundsstof 
 
Olga.ravn.blogspot.dk/2013/05/at-gre/rdt-rd-grammatik.html onsdag den 8. maj 
2013 – ”At gøre rødt/rød grammatik” 
 
”Kompendium i grammatik” ud fra ”Styr på sproget” (PP) 

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1  

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=130&L=0  

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190&L=0  

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=131 (teori) 

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=191 (praksis) 

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=195  

 

 

Omfang 

 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: grammatik, ordklasser, verber, substantiver, adjektiver, pronominer, 
artikler, præpositioner, adverbier, konjunktioner, talord, udråbsord, sætningsanalyse 
(grundled, udsagnsled, genstandsled, helsætning og ledsætning samt verbernes va-
lens), hypotakse og paratakse, tegnsætning/kommatering 

 
Mål: 
At eleven får en basal grammatisk viden 
At eleven opøver (skrift)sproglig bevidsthed 
At eleven kan anvende relevant sproglig teori på tekster 

At eleven kan udtrykke ovennævnte kundskaber skriftligt såvel som mundtligt 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg, klasseundervisning, gruppeoplæg, summe-grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=130&L=0
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=130&L=0
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190&L=0
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=190&L=0
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=131
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=131
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=191
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=191
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=195
https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=195
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Titel 4 

 

Argumenter for forandring  

Indhold Fra grundbogen Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.142-171 - 

et forløb med fokus på analyse og fortolkning af kommunikation og argumentation i 

forbindelse med den globale klimakrise. 

 

Håndbog til dansk (Schultz Larsen, Ole), kap. 4.2 om ”Sproglige billeder” (pdf) 

 

• Desholm, Garn og Woolhead: ”Planeten står ved en skillevej”  

• Thorkild Bjørnvig: ”Skovene” 

• Leonardo Dicaprio: ”Tale i FN” 

• Conservation International klimavideoer: ”Nature is speaking” (Harrison Ford 

is the Ocean, Kevin Spacey is the Rainforest, Penélope Cruz is the Water)   

• Fischer Stevens og Martin Scorsese: “Before the flood” (dokumentarfilm, 

2016) 

 

POP – Praktik og Projekt 1 i dansk: professionsrettet ekskursion og følgende øvel-

ser: Grammatisk analyse af to uddannelsers hjemmesider mht. sprog, indhold, layout 

og kommunikation. Værklæsning i tilknytning til praktikforløb/fagpakke: 

http://bachelor.au.dk/bde/, https://www.via.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-

hf/paedagogisk-assistent (Professionsrettet værk, værk 3) 

Supplerende materiale: 

Hieronymus Bosch: ”Lysternes have” (maleri, ca. 1510) 

Som en del af forløbet har eleverne lavet deres egen klima kampagnefilm   

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige fokuspunkter og begreber: Grundlæggende argumentationsteori (pointe - 

begrundelse - grundantagelse), appelformerne (etos, logos og patos), typiske argu-

mentationsgreb (ekspertargument, autoritetsargument, erfaringsargument, eksempel, 

gendrivelse, generalisering, ordvalgsargument, naturlighedsargument, glidebanear-

gument, skræmmeargument, ad hominem-argument, stråmandsargument), kampag-

ne, multimodalitet samt vurdering af argumentationens effekt på modtageren med 

begreberne hæderlighed og vægt samt viden om sproglige billeder.    

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, oplæg 

 

 

 

http://bachelor.au.dk/bde/
https://www.via.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
https://www.via.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
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Titel 5 

 

Rejser i lyrik   

Indhold Fra grundbogen Perspektiver i dansk (Rangvad, Mads og Sørensen, Mini): s.172-192 - 

et forløb med fokus på analyse og fortolkning af lyriske tekster, der tematisk kred-

ser om rejsen som motiv og metafor. 
 

• ”Præludium” af Sten Steensen Blicher 

• ”Vildvej” af Ursula Andkjær Olsen 

• ”Hjemve” af Adam Oehlenschläger 

• ”En stor sten af en lille sten at være” af Mette Moestrup  

• ”På Memphis station” af Johannes V. Jensen (Kanon) 

• ”I spisevognen” af Klaus Rifbjerg (Kanon) 

• ”Kufferter” af Henrik Nordbrandt  

• ”Østerbro” af Lone Hørslev 
 
Supplerende materiale 
Video til ”Østerbro” https://www.youtube.com/watch?v=TJ4a3D8jDLM 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Digtets grafiske udtryk, strofer og vers, det lyriske jeg, centrallyrik 
og interaktionslyrik, ydre komposition (fast form og fri form), indre komposition, 
semantiske felter. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Summe-grupper, klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ4a3D8jDLM
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Titel 6 

 

Det moderne gennembrud  

Indhold Baggrundslitteratur  

Fra I-bogen Håndbog i dansk: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=163 (om fremstillingsformer) 

Fra I-bogen Brug litteraturhistorien: 

”Da Danmark blev moderne” (https://bl.systime.dk/index.php?id=197  

”At skrive naturvidenskabeligt” (https://bl.systime.dk/index.php?id=196 +  

”Litteraturens moderne gennembrud” (https://bl.systime.dk/index.php?id=195  

”Retninger i det moderne gennembrud” https://bl.systime.dk/index.php?id=193  

”Mande- og kvinderoller til debat” https://bl.systime.dk/index.php?id=192&L=0  

”Impressionismen og Herman Bang” https://bl.systime.dk/index.php?id=186  
 

+ Udleveret oversigt over de litterære retninger i Det moderne gennembrud  

• Amalie Skram: ”Constance Ring”, 1885 

• Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette”, 1887 (Kanon) 

• J.P. Jacobsen: ”Uddrag af Fru Marie Grubbe”, 1886   

• Henrik Ibsen: Uddrag af ”Gengangere”, 1882 (drama)  

• Herman Bang: ”Pernille”, 1880 (Kanon) 

• Herman Bang: ”Impressionisme - en lille replik”, 1890   

• Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”, 1879 (drama, værk 4) 

 

Supplerende materiale: 
Erik Henningsen ”Barnemordet” (maleri, 1886) 

Claude Monet, Solopgang (Soleil levant, 1872)  

Video om periodens litteratur og livssyn: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus  

https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/et-dukkehjem/  

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: (Kritisk) realisme, naturalisme, den naturalistiske drama, impressio-

nisme (herunder den sceniske fremstilling og den stille eksistens som karakter), arv 

og miljø, at sætte problemer under debat; køn, klasse og kirke, social indignation 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg, gruppearbejde, klasseundervisning, summe-grupper, selvstændigt arbej-
de 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=163
https://bl.systime.dk/index.php?id=197
https://bl.systime.dk/index.php?id=197
https://bl.systime.dk/index.php?id=196
https://bl.systime.dk/index.php?id=196
https://bl.systime.dk/index.php?id=195
https://bl.systime.dk/index.php?id=195
https://bl.systime.dk/index.php?id=193
https://bl.systime.dk/index.php?id=192&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=186
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/et-dukkehjem/
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Titel 7 

 

Fra oplysning til romantik og romantisme 

Indhold Baggrundslitteratur  

Oplysningstiden: 

"1720-1800: Oplysningstiden" i Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 

https://litthist.systime.dk/?id=123 

Herunder overskrifterne: "Oplysningstidens samfund: ny borgerlig offentlighed", 

"Livssyn", "Skrivestil og sprog", "Oplysningstidens genrer".  

 

Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget, 1722 (værk 5) 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/474/tv-t---80erne/53011/jeppe-paa-bjerget-1-

del 

Nikolaj Arcel: En kongelig affære  (2012) 
 

Universalromantik: 

"1800-1870: Romantikken" i Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 

https://litthist.systime.dk/?id=124 

Herunder overskrifterne: "Romantikkens samfund: fra enevælde til demokrati", 

"Nyplatonisme og Schack Staffeldt", "Universalromantik: Adam Oehlenschläger og 

H.C. Andersen", "Den religiøse digtning og N.F.S. Grundtvig". 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 (Kanon)  

Schack Staffeldt: "Indvielsen", 1804  

H.C. Andersen: "Klokken", 1845 (Kanon) 

N.F.S. Grundtvig: Den signede dag, 1826, www.kalliope.org/da/ (Kanon) 

N.F.S. Grundtvig: "Dejlig er den himmel blå", 1810 

 

Nationalromantik: 

"Nationalromantikken i Danmark" i Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 

https://litthist.systime.dk/?id=162 

Adam Oehlenschläger: "Der er et yndigt land", 1819  

Johannes Ewald: "Kong Christian stod ved højen Mast", 1779 

H.C. Andersen: "I Danmark er jeg født", 1850 (Kanon) 

Isam B: "I Danmark er jeg født", (moderne fortolkning), 2012 

http://mintman.dk/isam_b.html  

Shu-bi-dua: "Se solen stiger op over bilkirkegården"/"Danmark", 1978 

John Mogensen: "Der er noget galt i Danmark" 

 

Biedermeier: 

"Biedermeier og poetisk realisme" i Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=164#c423 

 

 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=123
https://www.dr.dk/bonanza/serie/474/tv-t---80erne/53011/jeppe-paa-bjerget-1-del
https://www.dr.dk/bonanza/serie/474/tv-t---80erne/53011/jeppe-paa-bjerget-1-del
https://litthist.systime.dk/?id=124
https://litthist.systime.dk/?id=162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164#c423
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Romantisme: 

"Romantisme" i Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, 

https://litthist.systime.dk/?id=165 

H.C. Andersen: "Skyggen", 1847. 

Emil Aarestrup: "Paa Sneen", 1838 

Emil Aarestrup: "Angst", 1838 

 
Supplerende materiale 

Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn – "På Bornholm" 

Romantikkens billeder: Eckersberg: Udsigt til sommerspiret, maleri (1809), Friedrich: 

Aftenlandskab med to mænd, maleri (1810), Friedrich: Munken ved havet, maleri (1810), 

Friedrich: Månen står op over havet, maleri (1823), Friedrich: Vandreren over tågehavet, 

maleri (1819), Lundby: Landskab over Arresø,. Maleri (1838) 

Pocahontas: Vindens farver https://www.youtube.com/watch?v=BEedBuld76E 

Perspektivering: Rytteriet: Dejlig er den penis blå, 

https://www.youtube.com/watch?v=GYy0APQL2Bk 

 

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har et litterært fokus 

Periodens kendetegn og livssyn.  

Skærpning af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning af prosa og lyrik 

samt perspektivering til nyere tekster. 

 

Kernebegreber:  

Oplysningstid – Rationalisme, Holberg, Humor, Ironi 

Universalromantik – Dualisme, Panteisme, Idealisme, Monisme, Organismetanken 

Nyplatonisme - Splittelse 

Nationalromantik - Fædrelandssange 

Biedermeier 

Romantisme – Dobbeltgængermotivet, Personlighedsspaltning,  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skrive-
øvelser, fremlæggelser, CL-øvelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://litthist.systime.dk/?id=165
https://www.youtube.com/watch?v=BEedBuld76E
https://www.youtube.com/watch?v=GYy0APQL2Bk
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Titel 8 

 

Nyhedsjournalistik (2. skriftlige forløb) 

Indhold Baggrundslitteratur  

Kapitlet: "Flygtninge i nyhedsstrømmen" fra Perspektiver i dansk s. 270-300.  

"Avisens genrer" i Krydsfelt s. 289 

Ole Schultz Larsen: “Stofområder og avistyper” i Håndbog til DANSK 

 

Tekster fra antologien Perspektiver i dansk: 

Bo Lidegaard: "Politiken mener: Nordens Ungarn" (leder), Politiken d. 10. september 

2015 

Carl Emil Arnfred m.fl: "Flygtningepres åbner for ny kurs" (begge trykt på forsiden 

af "Politiken" d. 10.9.15) 

BTs debatside onsdag d. 9. september 2015 

"Syrien - Den brændte jord, 1", Nagieb Khaja, 2016 (dokumentar) 

DR: "Ugen plus det løse", nyhedssatire med Huxi Bach, 24. november 2019, 

https://www.dr.dk/drtv/se/ugen-plus-det-loese-med-huxi-bach_151580 

Mie Bilberg: ”Metroxpress indfører fem sociale kriterier” in MetroXpress, 20.04.15.  

 
Søren Boy Skjold: Den journalistiske fortælling, Arbejdsbog og antologi s. 30-34. 

Hanne Mølbæk Henriksen: "Bruderov", Weekendavisen 26. august 2015. 

Puk Damsgaard: Uddrag af "Hvor solen græder. En fortælling fra Syrien" fra bogen 

Den journalistiske fortælling, s. 157-164.  

 

Supplerende materiale: 

Rokokoposten: "Løkke aflyser valget: der bliver aldrig valg – ever." Bragt i Berlingske 

d. 16. marts 2019 

TEST Kan du spotte falske nyheder på Facebook?: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-

facebook 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleven skal lære at genkende opinionsgenren fra informationsgenren. Træning i at 

skrive og genkende en nyhedsartikel, bruge nyhedskriterierne i praksis, genkende 

nyhedsgenrerne, skrive reportage opbygget på den omvendte nyhedstrekant, kend-

skab til mediernes magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord, analyse af tekster i 

den informerende, opinions- og fortællende journalistiske genre. 

 

Kernebegreber:  

Nyhedsformidling 

https://www.dr.dk/drtv/se/ugen-plus-det-loese-med-huxi-bach_151580
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook
https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-facebook
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Avistyper og -genrer.  

Nyhedskredsløb 

Nyhedstrekanten 

De 5 nyhedskriterier 

Informerende tekster 

Opinionstekster 

Nyheder på sociale medier 

Fake News 

Nyhedssatire 

Fortællende journalistik 

 

Skriftligt produkt: Remediering fra novelle til nyhedsartikel af "Blot en drengestreg".  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Elevoplæg, gruppearbejde, klasseundervisning, summe-grupper, selvstændigt arbej-
de 
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Titel 9 

 

Sandhed, løgn og fiktion 

Indhold Baggrundslitteratur  

Kapitlet: "Sandhed, løgn og fiktion" fra Perspektiver i dansk s. 36-59.  

Poul Behrendt m.fl.: "Selvfortalt – Autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film" s. 11-

22 + s. 24-25 + s. 27-29.  

Asta Olivia Nordenhof: Det nemme og det ensomme, 2013 (Værk 6) 

Asta Olivia Nordenhof: jegheddermitnavnmedversaler, Blog, 

http://versaler1.rssing.com/chan-6338592/all_p1.html , 2011-2015 (Værk 7) 

Leonora Christina Skov: Uddrag af Den, der lever stille, s. 42-53 

Karina Pedersen: Uddrag af Helt ude i hampen, kapitlerne 4, 13, 94 og 95., Gyldendal 

2016 

Jonatan Spang: Lillemand, 1. afsnit: "Gaven", TV2, sendt d. 30. marts 2015 

Søren Staal Balslev: "Banal selvfremstilling", i Weekendavisen d. 19. april 2013. 

Supplerende materiale: 

DR: "Vild med bøger", afsnit med Leonora Christina Skov og Merete Pryds Helle, 

https://www.dr.dk/drtv/episode/vild-med-boeger_132471, sendt d. 27. februar 

2018 

 

TV2: Jonatan Spang i Go' morgen Danmark d. 30. marts 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=KpG1L8QDXDI 

 

Katrine Lund Løye: "Anmeldelse af Jonatan Spangs komedieserie Lillemand", d. 1. 

april 2015, blog, https://udelukkendelund.dk/anmeldelse-af-jonatan-spangs-

komedieserie-lillemand/ 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber:  

Kategorisering af tekster som hhv. 3 typer autofiktion: "Autofiktion som selvbio-

grafisk konstruktion", "Autofiktion som dobbeltkontrakt", "autofiktion som selv-

fortælling".  

Faktakontrakt og fiktionskontrakt 

Autenticitetsmarkører og fiktionalisering 

Autofiktion 

Dobbeltkontrakt. 

Paratekst (avanttekst, peritekst, epitekst) 

Fiktiobiografisme 

Selvbiografi 

 

I dette forløb har der i læsning af værket været fokus på undersøgende litteratur-

læsning, som baserer sig på den oplevelses-læsning af digtsamling med åbne og 

http://versaler1.rssing.com/chan-6338592/all_p1.html
https://www.dr.dk/drtv/episode/vild-med-boeger_132471
https://www.youtube.com/watch?v=KpG1L8QDXDI
https://udelukkendelund.dk/anmeldelse-af-jonatan-spangs-komedieserie-lillemand/
https://udelukkendelund.dk/anmeldelse-af-jonatan-spangs-komedieserie-lillemand/
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undrende spørgsmål og stillingtagen til digtene.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Oplevelsesbaseret litteraturundervisning, rundkredssamtaler, elevoplæg, gruppear-
bejde, klasseundervisning, summe-grupper, selvstændigt arbejde 
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Titel 10 

 

Taler i en terrortid 

Indhold Baggrundslitteratur  

Kapitler: "Taler i en terrortid" i Perspektiver i dansk, s. 112-131 

Tekster fra antologien "Perspektiver i dansk" 

Bush's tale på 9/11 (video) 

Poul Nyrup Rasmussens tale ved SID´s kongres 13.09.2001 (uddrag) 

Helle Thorning-Schmidts tale ved mindehøjtidelighed for terrorangrebet mode 

Krudttønden og synagogen i Krystalgade d.16.02.2015 

Lars Løkke Rasmussens tale ved mindehøjtideligheden i Vor Frue Kirke 

d.27.07.2011 efter Breiviks angreb i Oslo og på Utøya 

Antoine Leiris: "Brev fra Melvil", 2015 

Antoine Leiris: "I får ikke mit had", 2015 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet er et skriftligt forløb hvor der inkluderes skriftligt arbejde med udarbej-

delse af taler og analyser heraf. 

Kernebegreber:  

Introduktion til centrale begreber i retorik:   

Logos, etos, patos 

Introduktion til centrale stilistiske virkemidler: Antitese, Retoriske spørgsmål, 

Gentagelsesfigurer herunder Anafor, Triade, Allitteration, Assonans  

Introduktion til billedskabende sprog og billedsprog: Scenisk fremstilling, Beskri-

vende adjektiver, Konkrete substantiver, Dynamiske verber, Sammenligning, 

Metafor, herunder: Besjæling, Personifikation 

Retoriske virkemidler i anvendelse både mundtligt og skriftligt. 

Anvendelse af retoriske virkemidler i skrivning af egne taler 

Diskursanalyse 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Elevoplæg, gruppearbejde, klasseundervisning, summe-grupper, selvstændigt 
arbejde, skriftligt arbejde med udarbejdelsen af taler.  
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Titel 11 

 

Modernisme og realisme 

Indhold Baggrundslitteratur  

"1890-2000: Modernisme og realisme" i Litteraturhistorien på langs og på tværs 

Herunder overskrifterne: "Det moderne samfund", "1900-tallets stilretninger", "Tid-

lig modernisme", "Folkelig realisme og socialrealisme (1900-1945)", "Ekspressionis-

me", Efterkrigsmodernisme", "60'er modernisme", "Formel modernisme", "Nyrea-

lisme", "Storbymodernisme og postmodernisme". 

Ekspressionisme: 

Tom Kristensen: "Det blomstrende slagsmål", (1920) 

 

Socialrealisme: 

Edith Södergren: "Landet som icke är", (1925) 

Martin Andersen Nexø: "Lønningsdag", (1900) 

 

Heretica og eksistentialisme: 

Martin A. Hansen: "Paradisæblerne" (1953) (Kanon) 

Karen Blixen: "De blå øjne" (1960) (Kanon) 

 

Konfrontationsmodernisme: 

Klaus Rifbjerg: "Det er blevet os pålagt" fra Konfrontation (1963) 

Peter Seeberg: "Hjulet" (1962) 

Albert Camus: "Sisyfos-myten" (oversat til dansk) (1942) 

Villy Sørensen: "Blot en drengestreg" (1953) 

 

Ny realisme/Bekendelseslitteratur: 

Vita Andersen: "Fredag, Lørdag, Søndag" fra Tryghedsnarkomaner (1977) 

 

Storbymodernisme/80er-lyrik: 

Michael Strunge: ”Natmaskinen” fra Vi folder drømmens faner ud (1981) 

 

Supplerende materiale: 

Emil Bønnelycke: "Hyldestdigt til New York" (1900) 

Restudy:  

https://restudy.dk/undervisning/dansk-forfatterskaber/lektion/video-martin-

andersen-nexoe-2/  
https://restudy.dk/undervisning/kanonforfattere/lektion/video-klaus-rifbjerg/ 

https://restudy.dk/undervisning/kanonforfattere/lektion/video-peter-seeberg/ 

Præsentation af tekster fra formel modernisme – disse 3 digte ses som supplerende 

materiale, da eleverne ikke har arbejdet med analyse af dem på egen hånd: 

• Per Højholt: "Tumlingen" (1966) 

• Inger Christensen: uddrag fra Alfabet (1981) 

• Jørgen Leth: "Fausto Coppi" (1967) 

"Bazar 1984" https://www.youtube.com/watch?v=2awil8JphOc 

 

 

https://restudy.dk/undervisning/dansk-forfatterskaber/lektion/video-martin-andersen-nexoe-2/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-forfatterskaber/lektion/video-martin-andersen-nexoe-2/
https://restudy.dk/undervisning/kanonforfattere/lektion/video-klaus-rifbjerg/
https://restudy.dk/undervisning/kanonforfattere/lektion/video-peter-seeberg/
https://www.youtube.com/watch?v=2awil8JphOc
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Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne gøres bevidst om den grundlæggende forskel på realisme og modernisme. 

Der arbejdes på at eleverne kan se en udvikling/strømning i det 20.århundrede svin-

gende mellem modernisme og realisme.  

 

Forløbet kan opsummeres som følgende:  

- Litterær metode og analyse 

- Afgrænset arbejde og fordybelse med litteraturhistorisk periode  

- Samspil mellem kultur og samfund  

- Anvendelse af relevante litterære metoder og begreber. 

 

Kernebegreber:  

Ekspressionisme  

Socialrealisme 

Heretica-modernisme  

Eksistentialisme 

Konfrontationsmodernisme  

Bekendelseslitteratur  

Formel modernisme 

Storbymodernisme/80'er lyrik 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Dette forløb er fortrinsvist kørt som virtuel undervisning pga. Corona.  
Teams er blevet brugt til virtuel "klasseundervisning" og gruppearbejde. 
Elevoplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, individuelt arbejde. 
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Titel 12 

 

Repetition (emne: Corona 2020) (opdateres evt.) 

Indhold Baggrundslitteratur  

Dronning Margrethe II’s tale fra d. 17. marts 2020: 

http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-tilbefolkningen 

http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-taletil-befolkningen  

TV2 Play: "Minidoks: Italiens corona-hospitaler indefra", 22. marts 2020, 

https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/minidoks/italiens-corona-hospitaler-

indefra-215205/ 

Ekstra Bladet forside d. 12. marts 2020 

Politiken forside d. 12. marts 2020 

Jyllands Posten forside d. 12 marts 2020  

Laura Lucia Rebollar Bach: "Gymnasieelev er træt af at være tilbage: Min skole er 

overskygget af en Brostrømsk tankegang, der spænder ben for alt det, vi havde håbet 

på." Debatindlæg publiceret på www.politiken.dk, d. 29 april 2020.  

Supplerende materiale: 

 

Jonas Risvig: Centrum, Episode 1: "Vodka Hindbær", 21. april 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYdwwnTrX0&t=1s  

 

Teater Republique: Coronamonologerne, 2020, 

https://www.osterbroteater.dk/forestilling/coronamonologerne/ 

 

RokokoPosten, "Forskere: Sådan reagerer et land korrekt på corona (fra fremtidsar-

kivet, 2029)", d. 7. april 2020, https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-

saadan-reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/ 

 

Omfang 

 

Ca. 8 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber:  

Repetition af retorik af taler 

Repetition af dokumentar, fakta-fiktion, autenticitetsmarkører 

Repetition af nyhedsjournalistik – informationsgenre og opinionsgenre 

Repetition af kommunikation og argumentation 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Repetitionsforløbet er så vidt muligt baseret på nyt materialer og tekster som er pro-
duceret i Coronatiden – aktuelt og relevante tekster er brugt til at repetere eksamens-
relevante temaer og forløb.  
En blanding af virtuelt og fysisk undervisning. Jeg har grundet den specielle situation 
tilrettelagt undervisningen, så den både bruges som virtuel (vi har stadig elever som 
er hjemme grundet smittefare, karantæne, m.m), men også undervist på skolen (med 
klassen delt i to lokaler) 
Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, begrebslister, korte oplæg, gruppesamare-
bejde 

 

http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-tilbefolkningen
http://kongehuset.dk/video-hendes-majestaet-dronningens-taletil-befolkningen
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/minidoks/italiens-corona-hospitaler-indefra-215205/
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/minidoks/italiens-corona-hospitaler-indefra-215205/
https://www.youtube.com/watch?v=5oYdwwnTrX0&t=1s
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/coronamonologerne/
https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-saadan-reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/
https://rokokoposten.dk/2020/04/07/forskere-saadan-reagerer-et-land-korrekt-paa-corona-fra-fremtidsarkivet-2029/

