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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Birgitte Eriksen 

Hold 2.r_18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til litterære genrer 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Dokumentar 

Titel 4 Den trykte nyhedsformidling 

Titel 5 Sprog til et beat 

Titel 6 Romantik og romantisme 

Titel 7 Skriftlighedsforløb ifm. historieopgave 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Kortfilm 

Titel 10 Taler og argumentation 

Titel 11 Modernisme og realisme – del I 

Titel 12 Fortællende journalistik 

Titel 13 Modernisme og realisme – del II 

Titel 14 SoMe og autofiktion 

  

 



 

Side 2 af 20 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til litterære genrer (Identitet og identitetsdannelse) 

Indhold Kernestof: 

- Daniel Dencik: Grand danois, 2016 (3 ns) 

- Yahya Hassan: Barndom, 2013 (1 ns) 

- Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget, 1722, 1.akt (10 ns) 

- Folkevise: Germand Gladenssvend (2 ns) 

- Folkeeventyr: Kong Lindorm (4 ns) 

- Jesper Wung-Sung: Ægtebrøker, 2009 (værklæsning) 

 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien – på langs 

og på tværs – fra i-bogen:  

- Hvad er en roman: https://litthist.systime.dk/?id=p181 

- At analysere romaner: https://litthist.systime.dk/?id=p182 

- Novelle: https://litthist.systime.dk/?id=p129 

- Hvad er en novelle? https://litthist.systime.dk/?id=p189 

- At analysere noveller https://litthist.systime.dk/?id=p190 

- Hvad er lyrik: https://litthist.systime.dk/?id=p197&L=0 

- At analysere lyrik: https://litthist.systime.dk/?id=p198&L=0 

 

Litteraturens veje, Systime: s.46-48 (3 ns) 

- eller: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p92 

 

 

Supplerende stof:  

Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn – på Bornholm 

Yahya Hassan performance video: 

https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA 

Hvad er identitet: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422 (1,1 

ns) 

’Forfatter og fortællerhierarki’, leksikon i Litteraturens veje: 

https://litteraturensveje.systime.dk/ 

Skriveøvelser omkring Grand danois, Eksil og Lotte Bjerre Lassen: Avisernes 

vrangbillede af Prag. 

Omfang 

 

Ca. 15 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

- Introduktion til faget dansk, introduktion til arbejdsformer, IT 

- Introduktion af Holberg som værende en kanonforfatter  

- Skriftlighed  

- Læsestrategier 

- Fokus på de 3 genrer: Epik, lyrik og dramatik 

- Fakta- og fiktionskoder 

- Introduktion til forskellige typer litteratur 

- At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i for-

https://litthist.systime.dk/?id=p181
https://litthist.systime.dk/?id=p182
https://litthist.systime.dk/?id=p129
https://litthist.systime.dk/?id=p189
https://litthist.systime.dk/?id=p190
https://litthist.systime.dk/?id=p197&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p198&L=0
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p92
https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422
https://litteraturensveje.systime.dk/
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skellige litterære genrer. 

- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation – herunder dets sam-

spil med kultur og samfund 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, filmanalyse, lyrik- novelle og dramatik-

analysetilgang, IT-baseret undervisning, CL-øvelser 

 

Retur til forside 



 

Side 4 af 20 

 

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

 

Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Kernestof: 

- Berit Riis Langdahl m.fl: Krydsfelt, s.190-214 (25 ns) 

- Forskellige kommateringsopgaver 

- Forskellige ordklasse-opgaver 

- Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på sproget 

 

Supplerende stof:  

Grammatik for dummies: https://sproget.dk/leg-og-

ler/grammatik-for-dummies 

Sproglig undersøgelse af uddannelsesinstitutioners hjemmesider 

(værklæsning) 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunkter Morfemer, fokus på ordklassernes vigtighed, sætningsanalyse, 

kommatering 

Væsentligste arbejdsformer Hands-on – øvelser, øvelser, øvelser – i-bogstests og alm skrive-

øvelser. 

Retur til forside 

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Dokumentar 

Indhold Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed’s.11-26, 

64-66, 68-71:  

- Virkeligheden i medierne: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126 

- Er det fup eller fakta at tale om fakta og fiktion: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127 

- At analyse levende billeder: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p128 

- Mere om fiktion: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154 

- Mere om fakta: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154 

- Den virkelige virkelighed - metafor og metonymi: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=156 

- Virkemidler i levende billeder: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p158 

- Træning i næranalyse: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p159 

- Billedudsnit: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p164 

- Perspektiv: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p165 

- Billedkomposition: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p166 

- Kamerabevægelser: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p168 

- Lys: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p170 

- Scenografi: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p171 

- Klipning: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=172 

Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl., Krydsfelt, s.286-289, 298-301 

Mette Halbæk: I dokumentaristens værksted (uddrag):  

http://www.ekkofilm.dk/artikler/i-dokumentaristens-vaerksted/ 

  

Joachim Ladefoged: Mirror, 2008: http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/mirror/ 

Lars Engels: Historier fra en politistation 01:14. Detentionen, 2001 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-

politistation-0114-detentionen 

Beths dagbog, 2006: https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2650980700/beths-

dagbog 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011 (Medieværk, individuelt værk) 

Mændene der plyndrede Europa, 2018: https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-

europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24 

(Medieværk, individuelt værk) 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

- At kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk til både dokumen-

tarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af fakta- og fiktionskoder. 

- Udvikle kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre evnen til at analysere – 

og gennemskue det moderne mediebillede, herunder også de filmiske virke-

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p128
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=156
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p158
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p159
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p164
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p165
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p166
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p168
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p170
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p171
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=172
http://www.ekkofilm.dk/artikler/i-dokumentaristens-vaerksted/
http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/mirror/
http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-politistation-0114-detentionen
http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-politistation-0114-detentionen
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2650980700/beths-dagbog
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2650980700/beths-dagbog
https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24
https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24
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midler og de dramaturgiske forløbsmodeller 

- At kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster 

- Filmiske virkemidler 

- Fakta- og fiktionskoder. 

- Dokumentartyper: Portræt-, sociologisk-, institutionel- og sagsorienteret do-

kumentar.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlige øvelser, fremlæggelser, 

projektarbejde, dokumentaranalyse  

 

 

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

 

Titel 4 

 

Den trykte nyhedsformidling 

Indhold Kernestof:  

 

Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl.: Krydsfelt: s. 269-275(6 ns) 

Larsen, Ole Schultz: Håndbog i dansk, https://hbdansk.systime.dk/, ibog 

følgende sider: 
- Hvad er en avis: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c667 
- Avistyper: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c668 
- Stofområder: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c671 
- Samfundsområder: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c672 
- De fem nyhedskriterier: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c675 
- Ydre komposition: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c679 
- Indre komposition: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c701 
- Kilder: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c681 
- Vinkling: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c682 
- Avisens genrer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c685 
- Nyhedsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c686 
- Det jornalistiske sprog: https://hbdansk.systime.dk/?id=c705 

 

Supplerende stof: 

- Minervamodellen 

- Om ’fake news’ i Horisont, 23. december 2016 (ca. 4.12 - 20.00)  

- http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031612232230 

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

20.04.15. (1ns) 

- Udvalgte avisartikler fra 1. november 2018 

- Skriveøvelse: Genretransformation fra Blot en drengestreg af Villys Søren-

sen til en nyhedsartikel eller reportage 

Omfang 

 

Ca. 11 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

• Træning i at skrive og genkende en nyhedsartikel 

• Bruge nyhedskriterierne i praksis, skrive reportage opbygget på den 

omvendte nyhedstrekant 

• Kendskab til mediernes magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord 

• Analyse af tekster i den informerende genre, kendskab til minervamo-

dellen og de forskellige segmenter. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/elektronisk portfo-

lio/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbej-

de/lyt og skriv 

 

Retur til forside 

 

https://hbdansk.systime.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c667
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c668
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c671
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c672
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c675
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c679
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c701
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c681
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c682
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c685
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c686
https://hbdansk.systime.dk/?id=c705
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031612232230
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Sprog til et beat 

Indhold Kernestof: 

- Clemens: ”Lyriske 9mm” – uddrag, 1996 

- L.O.C´s ”Hvor er de henne?” (uddrag), 2003 

- Kongehusets ”Kong Winther” (uddrag), 1996 

- L.O.C: ”Undskyld”, 2003 

- Per Vers: ”City of Dreams”, 2005 

- Tom Kristensen: Angst, 1930 

- Kasper Spez: Angst, 2014 

- SONNET: Originalversion af Jens Steen Sehested (1635-1689) 

- SONNET: Rapversion af Jøden 2014 

 

- Det´ sprog til et beat, 2010 af Jan Aasbjerg, s. 25-42 & 58-66 (uddrag) 

- Saft-suse-edder-hamre-sparke-mig: Hjerneforskere på fucking arbejde, 

Politiken, 9. sept. 2005 

- Rap er underklassens poesi, Politiken, 16. feb., 2013 

- Vi kæmper med ord, Politiken, 16. feb., 2013 

- Rap er et talerør, Politiken, 16. feb., 2013 

- Elevernes selvvalgte tekster fra YouTube  

 

Supplerende stof: 

- Eksempel på lokal dialekt i Vestjylland: Hardsysselsk - Taler fra Hand-

bjerg, født 1890, optaget 1972  

- Fra <http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/#amager>  

- Eksempel på multietnolekt: 

https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c 

- Odense Assholes: https://www.youtube.com/watch?v=CEpM8sYgoHY 

- Semantiske skemaer forklaret af Sune Weile: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTEVxcNW9gU 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutters vargihed 

Særlige fokus-

punkter 

- Hiphoppens kendetegn og historie 

- Dialekter og multietnolekter 

- Låneord 

- 3 klassiske iscenesættelser: player-, jam- og hardcore hiphop 

- Rimtyper 

- Semantiske skemaer 

- Sproglege 

- Typiske tematikker inden for hiphoppen 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig fremstil-

ling/individuelt arbejde/skriftligt arbejde/elektronisk portfolio 

 

Retur til forside 

http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/hardsyssel.mp3
http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/#amager
https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c
https://www.youtube.com/watch?v=CEpM8sYgoHY
https://www.youtube.com/watch?v=kTEVxcNW9gU
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Romantik og romantisme 

Indhold Kernestof: 

Litteraturhistorien på langs og på tværs, kap 5: 

- Romantikken: https://litthist.systime.dk/?id=p124 

- Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati: 

https://litthist.systime.dk/?id=p161 

- Livssyn https://litthist.systime.dk/?id=p157 

- Nyplatonisme og Schack Staffeldt: https://litthist.systime.dk/?id=p158 

- Universalromantik: Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen: 

https://litthist.systime.dk/?id=p159 

- Den religiøse digtning og N.F.S. Grundtvig: 

https://litthist.systime.dk/?id=p160 

- Nationalromantik i Danmark: https://litthist.systime.dk/?id=p162 

- Dannelsestanken i prosaen: https://litthist.systime.dk/index.php?id=163 

- Biedermeier og Poetisk realisme: https://litthist.systime.dk/?id=p164 

- Romantisme: https://litthist.systime.dk/index.php?id=165 (om dobbeltgæn-

germotivet og H.C. Andersens Skyggen) 

- Om Grundtvig og Danmarks trøst: https://litthist.systime.dk/?id=p252 

Litteraturens veje: 

- Biedermeier: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p159 

 

- Christian Lehmann: Interview: Hvor få har for meget og færre for lidt 4. 

august 2008, Information 

 

- Schack Staffeldt: Indvielsen, 1804 

- Adam Oehlenschläger: Morgenvandring, 1803  

- N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 

- St. St, Blicher: Sildig Opvågnen, 1828 (værklæsning) 

- Christian Winther: Tordenveiret om natten,   

- H. C. Andersen: Klokken, 1845  

- H. C. Andersen: Skyggen, 1847 (værklæsning) 

 

Supplerende stof: 

- 5 skarpe om Grundtvig, DRKultur, 2013 

- The Cave: An Adaptation of Plato's Allegory in Clay:  

- https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM&t=4s 

- Pocahontas - Vindens Farver: 

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

- Jannik Hastrups tegnefilm H.C. ANDERSEN OG DEN SKÆVE SKYGGE 

(1998).  

- Tidskode 37.33-41.33 

- Pernille Rosendahl: Sig nærmer tiden da jeg må bort,  

- http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-

taarene-til-trille-i-koncerthuset 

Omfang Ca. 16 moduler af 90 minutters varighed 

https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p157
https://litthist.systime.dk/?id=p158
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p160
https://litthist.systime.dk/?id=p162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=163
https://litthist.systime.dk/?id=p164
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/?id=p252
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p159
https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=BEedBuld76E
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-taarene-til-trille-i-koncerthuset
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-taarene-til-trille-i-koncerthuset
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Særlige fokus-

punkter 

- Periodens kendetegn og livssyn. 

- Dobbeltgængermotivet i litteratur 

- Skærpelse af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning af prosa 

og lyrik samt perspektivering til nyere tekster 

- Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller (Sildig Op-

vaagnen) 

- Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, individuel 

læsning, mundtlig fremlæggelse, elektronisk portfolio, refleksioner og deling af 

gruppearbejde heri. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Skriftlighedsforløb i forbindelse med historieopgave 

Indhold Forløbet introducerede til: 

- Forskellige genrer i dansk  

- Skriveprocessens faser 

- Stilistik 

- Kohærens/kohæsion 

- Toulmins argumentationsmodel med øvelser 

- Kildebrug og litteraturliste 

 

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i et materiale udarbejdet af Susan 

Mose (tidligere fagkonsulent i dansk stx og hf) 

Omfang 

 

Ca.10 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Identifikation af overordnede genrer inden for fiktion og nonfiktion 

- Tilrettelæggelse af skriveprocessen 

- At kunne beskrive teksters stilistik 

- Sikre tekstens sammenhæng overordnet og på sætningsniveau 

- Et begyndende kendskab til argumentation 

- Kendskab til formelle kriterier i opgaveskrivning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/elektronisk portfolio/ skriftligt arbejde/eksperimentelt 

arbejde/øvelser 

 

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

 

Titel 8 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof:  

Fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, kap 6: 

- 1870-1890: Det moderne gennembrud: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=125  

- Det moderne Gennembruds samfund: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=138 

- Livssyn og syn på litteraturen: https://litthist.systime.dk/index.php?id=139 

- Skrivestil og sprog: https://litthist.systime.dk/index.php?id=140 

- Det moderne gennembruds genrer: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=141 

- Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse og kirke: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=142 

- Overgangen til det 20.århundrede: https://litthist.systime.dk/?id=p143 

- Perspektivering til i dag: https://litthist.systime.dk/?id=p144 

 

- J.P. Jacoksen: To verdener, 1879 

- Henrik Ibsen: Gengangere, 1881 (værklæsning) 

- Herman Bang: Foran Alteret, 1880  

- Herman Bang: Den sidste aften, 1880  

- Pontoppidan: Naadsens Brød, 1887 

- Amalie Skram: Constance Ring, (uddrag) 1885 

- Elin Danielson-Gambogi: Ved Thebordet, 1890 (maleri) 

 

Film: 

- Der skal ydes før der kan nydes, 1849-1880, DR K, 2015 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321511112000 

 

Supplerende stof:  

- Fra dr.dk arkivet: "Dekadencens digter" 

-  https://www.dr.dk/undervisning/dansk/herman-bang 

- 1800 tallet på vrangen, del 6, de første 6 min. 

- http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704222150 

- En tidløs forfatter: http://www.dr.dk/undervisning/dansk/henrik-

pontoppidan#!/ 

- Besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg: 

https://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet 

Omfang 

 

Ca. 14 moduler af 90 minutters varighed 

Omfang ca. 20% af pensum 

Særlige fokus-

punkter 

Det moderne gennembruds idemæssige strømninger og nyskabende litterære 

udtryk – herunder realisme, naturalisme og impressionisme 

Litterær metode og analyse  

Væsentligste Klasseundervisning 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=125
https://litthist.systime.dk/index.php?id=138
https://litthist.systime.dk/index.php?id=139
https://litthist.systime.dk/index.php?id=140
https://litthist.systime.dk/index.php?id=141
https://litthist.systime.dk/index.php?id=142
https://litthist.systime.dk/?id=p143
https://litthist.systime.dk/?id=p144
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321511112000
https://www.dr.dk/undervisning/dansk/herman-bang
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704222150
http://www.dr.dk/undervisning/dansk/henrik-pontoppidan#!/
http://www.dr.dk/undervisning/dansk/henrik-pontoppidan#!/
https://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet
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arbejdsformer Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio  

Retur til forside 
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Titel 9 

 

Kortfilm 

Indhold Kernestof 

- Faglige forbindelser i dansk, Solveig Bennike m.fl. Dansklærerfor-

eningens forlag 2005, s. 142-143 

- Krydsfelt, Berit Riis Langdahl m.fl. Gyldendal 2011, s. 316-318 

- Syv parametre for den fortællende kortfilm, Richard Raskin, 

www.mediepedagogene.no 2008 

- Lovefield, Mathieu Ratthe, 2004 

- Ude i skoven, Lisa Svelmøe 2013 

- Valgaften, Anders Thomas Jensen, 1998 

 
Supplerende stof: 

- Kortfilm anvendt i projektforløb: 

- Sniffer, Bobbie Peers 2006 

- En eftermiddag, Søren Green 2014 

- Det korte liv, Janus Metz 2014 

- Sommer i Tyrol, Anna Neye 2010 

- Jeg er bare den logerende, Lone Scherfig 2008 

- Placebo, Johanna Stentorp 2013 

Omfang 

 

11 moduler af 90 minutters varighed 

Omfang ca. 15 % af pensum 

Særlige fokuspunkter • At træne analyse med hensyn til filmiske virkemidler 

• Øvelse i at omdanne teoretisk materiale til en operationel model til 

analyse 

• Træne analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive medietekster 

• Træne formidlingsbevidsthed og formidling af projektarbejde 

• Dramaturgiske modeller 

• Raskins 7 parametre 

 

Væsentligste arbejds-

former 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Projektarbejde 

• Mundtlige fremlæggelser 

 

Retur til forside 

http://www.mediepedagogene.no/
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Titel 10 

 

Taler og argumentation 

Indhold Kernestof 

Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: Perspektiver i dansk, Dansklærerforeningen, 2018 

- Kapitel 5:”Taler i en terrortid”, s. 115-119 & 121-124 

- Kapitel 6: ”Argumenter for forandring”, s. 145-155 

  
- Poul Nyrup Rasmussen: ”Tale ved SID’s kongres” (antologi Perspektiver i dansk) 
- Helle Thorning-Schmidts tale ved mindehøjtideligheden på Østerbro: 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e325a86187a418b805657f 

- Greta Thunberg: ”Tale ved klimamarchen 2019” https://dansketaler.dk/tale/greta-

thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/  

- Kronprinsesse Marys tale ved Kronprinsens 50-års fødselsdag:  
o https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-til-h-k-h-

kronprins-frederiks-50-aars-foedselsdag/ 

o https://www.youtube.com/watch?v=RmT5VhhG0Ls 

 

Supplerende stof: 

Nature is Speaking: https://www.conservation.org/nature-is-speaking  

Omfang 

 

Ca. 8 moduler af 90 minutters varighed 

Omfang ca. 10% pensum 

Særlige fokus-

punkter 

Ciceros pentagram, appelformer, ’den retoriske fisk’ stilistiske figurer (gentagelse, 

triade, anafor, allitteration osv.), Toulmin, appelformer, argumentationsgreb/-kneb.  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio  

 

 

Retur til forside 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e325a86187a418b805657f
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-til-h-k-h-kronprins-frederiks-50-aars-foedselsdag/
https://dansketaler.dk/tale/h-k-h-kronprinsesse-marys-tale-til-h-k-h-kronprins-frederiks-50-aars-foedselsdag/
https://www.youtube.com/watch?v=RmT5VhhG0Ls
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
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Titel 11 

 

Modernisme og realisme – del I 

Indhold Kernestof: 

- Martin Andersen Nexø: Lønningsdag, 1900  

- Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station, 1904 

- Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, 1920  

- Rudolf Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt, 1922 

- Emil Bønnelycke: Aarhundredet, 1918 

- Umberto Boccioni: Visioni simultanee, 1912 (maleri) 

- Mogens Klitgaard: Den sidste illusion, 1938 

- Jens Søndergaard: titel ukendt, 1934 (maleri) 

 
- Modernisme og realisme fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, Sy-

stime: https://litthist.systime.dk/?id=p126 
- Det moderne samfund fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime: 

https://litthist.systime.dk/?id=p169 
- 1900tallets stilretninger fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, Sy-

stime:  https://litthist.systime.dk/?id=p170 
- Tidlig modenisme (1990-1945) fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, 

Systime:   (https://litthist.systime.dk/?id=p171 
- Folkelig realisme og socialrealisme fra Litteraturhistorien på langs og på 

tværs, Systime:  https://litthist.systime.dk/?id=p172 

 

Supplerende: 

- Danske digtere og divaer - del 2: 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65720/digtere-

divaer-og-dogmebroedre-28-dansk-kultur-i-100-aar-(1918-1930) 

Omfang 

 

Ca. 14 moduler af 90 minutters varighed 

Omfang ca. 17 % af pensum 

Særlige fokus-

punkter 

Modernismen og realismens forskellige udtryk i det 20. århundrede – herunder:  

• ekspressionisme 

• folkelig realisme  

• social realisme 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

 

 

Retur til forside 

https://litthist.systime.dk/?id=p126
https://litthist.systime.dk/?id=p169
https://litthist.systime.dk/?id=p170
https://litthist.systime.dk/?id=p171
https://litthist.systime.dk/?id=p172
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65720/digtere-divaer-og-dogmebroedre-28-dansk-kultur-i-100-aar-(1918-1930)
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65720/digtere-divaer-og-dogmebroedre-28-dansk-kultur-i-100-aar-(1918-1930)
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Titel 12 

 

Fortællende journalistik 

Indhold Lisbeth Borker og Povl Erik Brøndgaard: Den bearbejdede virkelighed, 1990 

 

- Herman Bang: Branden, 1884   

- Johannes V. Jensen: Verdens-Udstillingens ofre, 25. april 1900  

- Aleksandar Josevski: Kraftig brand i Viborg: Luk døre og vinduer, 

TV2nyheder, 15.marts 2019, https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-03-15-

kraftig-brand-i-viborg-luk-doere-og-vinduer 

- Poul Høi: Og hele Månen blev som blod, 2001, Berlingske, 12.09.2001: 

https://www.berlingske.dk/internationalt/og-hele-maanen-blev-som-blod 

 

Omfang 

 

4 moduler af 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Den fortællende journalistiks komposition og virkemidler: scene på scene tek-

nik, brug af dialog, historisk præsens, synsvinkelteknik, journalistens synsvin-

kel, den karakteristende detalje, sprogligt eksperimenterende.   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

https://shared.tv2.dk/profil/aleksandar-josevski
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-03-15-kraftig-brand-i-viborg-luk-doere-og-vinduer
https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-03-15-kraftig-brand-i-viborg-luk-doere-og-vinduer
https://www.berlingske.dk/internationalt/og-hele-maanen-blev-som-blod
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Titel 13 

 

Modernisme og realisme – del II 

Indhold Kernestof: 

I-bogen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs, 2013, Systime: 

- kap 7 - hele kapitlet: Modernisme og realisme – begyndende med: 

https://litthist.systime.dk/?id=p126  

- Forfatteren Peter Seeberg (1925-1999): https://litthist.systime.dk/?id=c1236 

- Den litteraturhistoriske kontekst: 60’er-modernisme: 

https://litthist.systime.dk/?id=c1237 

- Eksistentialisme: https://litthist.systime.dk/?id=c489 

- Karen Blixen: Ringen: https://litthist.systime.dk/?id=p267 

- Karen Blixen: https://litthist.systime.dk/?id=c491 

- Det ubeskrevne blad: https://litthist.systime.dk/?id=c492 

 

- Martin A. Hansen: Isen bryder, 1945 (værklæsning) 

- Karen Blixen: Ringen, 1958  

- Klaus Rifbjerg Livet i badeværelset, 1960  

- Peter Seeberg: Bulen, 1962  

- Michael Strunge: 19. juni 1983, 25 år. København, 1984  

- Dan Turéll: Hyldest til hverdagen, 1993  

- Helle Helle: Venlige fremmede, 2000 

- Bret Easton Elliot: American Psycho (uddrag), 1991 

 

Fra Eksistentialisme i dansk: 

- Introduktion: hvad er eksistentialisme?: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128 

- Filosofi og teori: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p292 

- Søren Kierkegaard: https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p136 

- Den eksistentielle fortælling:  

o De eksistentielle fortællinger og læseren: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=255 Eksisten-

tialistisk læsning i praksis: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=256  

o Grundtemaer i eksistentialistisk litteratur: 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=264 

 

  

Supplerende:  

- En kortfilm om Kierkegaard: 

https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM 

- Angst - Kierkegaard begreb som tegnefilm: 

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

- Per Højholt: Her er turbo: http://www.youtube.com/watch?v=-QqfrbPsmpE 

- Dan Turéll: Hyldest til hverdagen:  

http://www.youtube.com/watch?v=77jiPMXR3Aw 

- Klip fra DR om 80'ernes punkere, poeter og bz'ere: 

https://www.dr.dk/skole/dansk/michael-strunge-1958-1986#!/ 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p126
https://litthist.systime.dk/?id=c1236
https://litthist.systime.dk/?id=c1237
https://litthist.systime.dk/?id=c489
https://litthist.systime.dk/?id=p267
https://litthist.systime.dk/?id=c491
https://litthist.systime.dk/?id=c492
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p292
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p136
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=255
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=256
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=264
https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM
https://www.youtube.com/watch?v=ChILnKFOXBU
http://www.youtube.com/watch?v=-QqfrbPsmpE
http://www.youtube.com/watch?v=77jiPMXR3Aw
https://www.dr.dk/skole/dansk/michael-strunge-1958-1986#!/
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Omfang 

 

Ca. 9 moduler af 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Hereticamodernisme, eksistentialisme, konfrontationsmodernisme, storbymoder-

nisme og minimal modernisme.  

Litteraturhistorisk læsning baseret på lyd, billede og skrift 

Litterær metode og analyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

Retur til forside 
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Titel 13 

 

SoMe og autofiktion 

Indhold Kernestof: 

Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Selvfremstiling på sociale medier’(kap 

4) fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærerforeningens forlag (2018).  

Herunder litterære tekster af: 

- Casper Eric: Jeg har en samtale, 2014  

- Kasper Bjerre: Svovl ( 2 uddrag) , 2016 

- Maja Lee Langvad: Find Holger Danske, 2006 (værklæsning)  

Hougaard, Tina Thode m.fl. “Sprog I sociale medier”, Dansklærerforenin-

gens forlag (2018) (s. 57 – 62) 

 

Litteraturhistorien på langs og på tværs (fra kap 8)  

- Eksperimenterende realisme: https://litthist.systime.dk/?id=p127 

- Det 21. århundrede: https://litthist.systime.dk/?id=p293 

- Tendenser i den nyeste litteratur: https://litthist.systime.dk/?id=p214 

- Eksperimenterende realisme i prosaen: 

https://litthist.systime.dk/?id=p215  

- Temaer: https://litthist.systime.dk/?id=p295 

 

Supplerende:  

- Fie Laursen - Min Ærlighed 

- Opel - Det fornuftige valg - reklame 3 

Omfang 

 

Ca. 9 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Det retoriske pentagram  

Frontstage, backstage og middle region  

Face, facetrussel og facework  

Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, følelses- og hold-

ningsmæssige og handlingsregulerende) 

Undertekst  

Tegnsætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative tegn) 

Autofiktion  

Tendenser i litteraturen efter 2000 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

Retur til forside 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p127
https://litthist.systime.dk/?id=p293
https://litthist.systime.dk/?id=p214
https://litthist.systime.dk/?id=p215
https://litthist.systime.dk/?id=p295
https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
https://www.youtube.com/watch?v=sesrZEiXoTU

