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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommereksamen 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Kristian Sandholm Poulsen 

Hold 2.t (t18daa) 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro til litterære genrer (14.8.18-12.10.18), 33 lek. 

Titel 2 Grammatikkursus (25.10.18-6.11.18), 10 lek. 

Titel 3 Retorik og argumentation (8.11.18-7.12.18), 27 lek. 

Titel 4 Autofiktion og værklæsning (3.1.19-7.2.19), 32 lek. 

Titel 5 Nyheder og avisjournalistik (18.2.19-12.3.19), 20 lek. 

Titel 6 Dokumentarfilm (21.3.19-23.4.19), 22 lek. 

Titel 7 Litt.hist.: 1100- til 1800-tallet (25.4.19-16.5.19), 20 lek. 

Titel 8 Litt.hist.: Romantikken, fortsat (15.8.19-13.9.19), 20 lektioner 

Titel 9  Kortfilmens parametre (16.9.19-11.10.19), 13 lektioner 

Titel 10 Litt.hist.: Det moderne gennembrud (24.10.19-13.12.19), 31 lek. 

Titel 11 Lyrik: Billedsprog og semantik (14.1.20-7.2.20) 22 lek. 

Titel 12 Litt.hist.: Realisme og modernisme i 1900-tallet (18.2.20-13.3.20), 20 lek.  

Titel 13 Nyeste litteratur: Klimalitteratur (virtuelt) (31.3.20-23.4.20), 18 lek. 

Titel 14 Rodekassen (27.4.20-15.5.20), 16 lek. 

 
 



 

Side 2 af 18 
 

Titel 1 Intro til litterære genrer (14.8.18-12.10.18) 
Indhold Intro til hovedgenrer: epik (fortælling: novelle (kort prosatekst, få personer) og roman 

(længere prosatekst, mange personer)), lyrik (digte og sange (centrallyrik eller brugslyrik, 
bundet eller ubundet form), kort tekster, stemninger) og dramatik (skuespil, manuskript, 
film/kortfilm, radiodrama – spændingskurver, replikskifte, berettermodel). 
Billedsprog (troper): Metafor (personifikation og besjæling) og sammenligning + 
orienteringsløb: metafor (påstår en lighed mellem to uens elementer og overfører betydning 
mellem dem, fx ”Julie er solen”), sammenligning (viser lighed med ordet ”som” mellem ofte 
ensartede elementer, fx ”Julie dufter som en rose”). Besjæling: metafortype, der levendegør et 
dyr, natur eller døde objekter; personifikation: metafortype der menneskeliggør dyr, natur 
eller døde objekter. 
Litterær analyse: Personkarakteristik og komposition, fx åben indledning (in medias res, 
typisk novelle træk). Skriveøvelser, bl.a. novelleanalyse (intro med video fra systime) 
Perspektiveringsøvelse: Identitetsteori fra Psykologiens veje. Novellernes temaer kan fortolkes 
som udtryk for identitetsdannelse. Taksonomi i dansk: redegørelse, analyse, fortolkning, 
perspektivering. Faglig læsning: aktiv læser, skimme vs. nærlæsning, læseformål: for at forstå 
eller for at analysere. Remediering og multimodalt: indlæsning af radiodramaet Brasilien 
 
Materiale: 
Bertelsen, Tinne m.fl.: ”Hvad er et drama?”, fra Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime 

iBog: https://litthist.systime.dk/index.php?id=205  
Bille, Julie: Bobby, Nimbus Film, 2009 http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/bobby  
Dencik, Daniel: “Grand Danois”, novelle fra Grand Danois, 2016 
Ditlevsen, Tove: ”De evige to”, Lille verden, 1942 
Hassan, Yahya: ”BARNDOM” fra Yahya Hassan, Gyldendal 2013 
Hassan, Yahya: ”Yahya Hassan performance video” (oplæsning af "BARNDOM"), youtube-

bruger: Gyldendal Forlag, okt. 2013, besøgt 24.11.2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA  

Kasper Hoff: Brasilien, radiodrama 2002 
Knudsen, Jørn Ingemann: ”Genretræet”, textanalyse.dk, s. 10-11, Systime 2006 
Langdahl m.fl.: ”Radiodrama” i Krydsfelt, Gyldendal 2010 
Larsen, Ole Schultz: “Litterære genrer”, kap. 3.6 i Håndbog til DANSK, Systime iBog: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=172  
Larsen, Ole Schultz: ”Hvad er identitet?” fra Psykologiens veje, Systime iBog: 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422  
Ludvigsen, Louise: ”Taksonomi” Studievaner på HF, uddrag, Systime 2011 
Nielsen, Anette og Schütter, Lene: Skriveøvelser til dansk, Systime iBog: 

https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/ (teori, øvelser og video) 
novelleundervisning.dk: ”Novelleanalyse” (online undervisningsportal (2013) i pdf med novellen 

”Sportsbutik”) 
Otterstrøm, Anja: ”Sportsbutik” i Enebørn, Barnhof (2010) i Skriveøvelser til dansk 
Rifbjerg, Klavs: ”Livet i badeværelset”, Konfrontation, 1963 
Thomsen, Søren Ulrik: ”Levende” City slang, 1981 
Aakeson, Kim Fupz: ”Læreplads” i Men far, Høst 1999, i Skriveøvelser til dansk 
Aarestrup, Emil: ”Angst”, Digte, 1838 

Omfang 33 lektioner a 45 min. Normalsider: 126,4 
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Særlige  
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Forløb med skriftligt fokus, træne skriftlige delkompetencer, 
processkrivning og udtryksfærdighed, stilistiske begreber; værklæsning i tilknytning til litterært 
forløb (radiodrama), multimodale tekster og remediering, litterær metode, taksonomi, kanon: 
Rifbjerg  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 2 Grammatikkursus (25.10.18-6.11.18) 

Indhold Ordklasser (fx substantiver, adjektiver og verber) og sætningens led (subjekt, verbal og 
objekt), funktionsanalyse (”kryds og bolle”), kommatering (sæt tegn, så du adskiller nexus); 
afsluttende test 
 
Materiale: 
Dansk Sprognævn og Thomas Skov: Grammatik for dummies + tilhørende videoer, vejledninger 

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

Omfang 10 lektioner a 45 min. Normalsider: 32,3 
Særlige  
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: 
Mindre skriftlig prøve, normer for korrekthed, grammatiske begreber, grammatisk sikkerhed,  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer, primært selvstændigt arbejde med grammatisk analyse 
 
 

Titel 3 Retorik og argumentation (8.11.18-7.12.18) 

Indhold Ciceros retoriske pentagram: Afsender -> budskab -> modtager + sprog/genre og 
situation/kontekst 
Toulmin: Påstand, belæg, hjemmel + udvidet model: rygdækning, styrkemarkør, gendrivelse 
Appelformer: logos (med logik), patos (med følelser), etos (via troværdighed) 
Argumenttyper: fx autoritetsargument, ordvalgsargument + fejltyper: fx stråmand (lægge ord i 
munden), ad-hominem (gå efter manden), cirkelslutning  
Talegenre: Den informerende (juridiske) tale, den overbevisende (politiske) tale og den 
underholdende tale (lejlighedstale) 
Talenalyse: Jens Stoltenberg (norsk tekst) og vurdere kommunikationssammenhæng (Birgitte 
Nyborgs tale i serien ”Borgen”) 
Øvelse: Emne-roulette – argumenter for en sag (processkrivning, genaflevering og holde tale 
+ formativ peerrespons) 
Video: Sælg et produkt (multimodal øvelse)  
POP: professionsrettet ekskursion og følgende øvelser: Grammatisk analyse af to 
uddannelsers hjemmesider + sprog karakteristik af roman uddrag (Beton). Værklæsning i 
tilknytning til praktikforløb/fagpakke: http://bachelor.au.dk/bde/   
 
Materiale: 
Business Development Engineer (hjemmeside): http://bachelor.au.dk/bde/    
Høvsgaard, Charlotte Bork m.fl.: "Retorik på nettet" fra Netværker, Systime iBog, besøgt: 

https://netvaerker.systime.dk/index.php?id=128  
Jørgensen, Charlotte: ”Praktisk argumentation”, Nyt teknisk forlag 2004 (i pdf'en 

Kommunikationsmodel og argumentationsanalyse) 
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Larsen, Ole Schultz: “Argumenttyper”, i Håndbog til DANSK, Systime (pdf) 
Mathiassen, Jakob: BETON, Informations forlag 2011, uddrag 
Nielsen, Claus og Darger, Birgitte: ”Retorik og argumentation”, Begreb om DANSK, kapitel 8 

s. 95-107, Systime, 2009 
Petersen, Jan A.H.: "Appelformer", 2018: https://www.gymdansk.dk/appelformer.html#  
Price, Adam m.fl.: ”Borgen”, klip med Birgitte Nyborgs tale: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3eLn3JHcjw  
Stoltenberg, Jens: Statsministerens nytårstale ved årsskiftet 2011-2012 (pdf i Ludus) 
Video om Toulmin: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M  
Hertil en række læserbreve fra dagspressen og eget materiale om Toulmin og forventningsetos 

Omfang 27 lektioner a 45 min. Normalsider: 103,6 
Særlige fokus-
punkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Norsk tekst; Retorisk analyse (kommunikation, appelformer, 
argumentation); vurdere teksters kommunikative betydning; skrive virkelighedsnære 
fremstillingsformer; kreative skriveøvelser og tænkeskrivning; processkrivning og 
genaflevering, holde oplæg, diskutere, argumentere; mundtlig formidlingsbevidsthed, udtrykke 
sig korrekt og præcist; sprogets funktion og variation, professionsrettet, undersøge 
virkelighedsnære problemstillinger og værklæsning i tilknytning til praktik/fagpakke (sproglig 
analyse af uddannelseshjemmeside som et multimodal værk); multimodal egenproduktion 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 4 Autofiktion og værklæsning (3.1.19-7.2.19) 
Indhold Fakta- og fiktionskoder og hybridformer: Faktakoder signalerer at teksten er fakta, men 

kan anvendes i fiktion for at skabe autencitet, fiktionskoder signalerer at teksten er opdigtet, 
men kan anvendes i fakta for at skabe underholdning, fx et episk træk som en 
spændingskurve med tilbageholdelse af viden. Hybridform: Faktion, blander fakta- og 
fiktionskoder. Kontrakt-begrebet: Fakta-kontrakt: Lover at være sand – bruger faktakoder 
(fx årstal og andre oplysninger, er realistisk og fremlægger al væsentlig info) + Fiktions-
kontrakt: Lover at lyve – bruger fiktionskoder (fx spændingsopbygning og tilbageholder 
information, er urealistisk). Dobbelt-kontrakt: En blandingskontrakt, jf. faktion – læseren skal 
både underholdes og informeres. Man kan ikke afgøre, hvad der er sandt og hvad der er 
fiktion, jf. Knud Romer. Fakta- og fiktionskoder blandes. 
Biografisk læsning: En traditionel, ældre læsemetode, hvor fx et værk tages som udtryk for 
en forfatters liv (fx Den grimme ælling = HC Andersen) vs. Nykritisk læsning, siden 
1970’erne: Forfatter og tekst er adskilte, kaldet ”forfatterens død”, teksten er autonom og 
nærlæses og analyseres uden særligt kendskab til forfatterens intention med den. Siden år 2000 
er forfatterens liv igen kommet ind i litteraturen og det kaldes ”forfatterens genkomst”, bedst 
udtrykt i genren autofiktion. Autofiktion: betyder ”Selvopdigtet” og spiller på udtrykket 
autobiografi (selvbiografi) + fiktion. Med udgangspunkt i Knud Romer Den som blinker… 
Bogens forside lover ”roman”, bagsiden lover ”selvbiografi”. Der er navnesammenfald 
mellem forfatter og hovedperson. Kaldes også performativ biografisme, når forfattere deres 
liv som en performance (optræden/selviscenesættelse), evt. igennem sociale medier. 
At skrive på hovedstolen: en metafor af Per Højholt, som ikke mener at forfattere skal ”tage 
af hovedstolen” (sin barndom/sit liv), men derimod kun skrive fiktivt. Hesselholt er uenig og 
skriver en selvbiografisk roman, kaldet ”Hovedstolen”, for at vise Højholt, at man godt kan 
skrive om sin barndom som forfatter uden at løbe tør for materiale eller udlevere sig selv. 
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Paratekst (avanttekst, peritekst, epitekst): tekster før/om/ved siden af/efter et værk, f.eks. 
boganmeldelser, forfatterens facebook-side, supplerende tekster eller dagbøger.  
Tre roller i autofiktion: Offer, bøddel og medløber, ofte spiller hovedpersonen alle roller i 
løbet af historien. 
Tre kriterier for autofiktion: 1) Navneidentitet mellem forfatter og hovedperson, 2) 
benytter fiktionsbetegnelse om egen genre, 3) bruger bevidst fiktive elementer  
Tre typer af autofiktion iflg. Selvfortalt: 1) fri selvbiografisk konstruktion, 2) dobbeltkontrakt, 
3) selvfortælling  
 Goffman/Meyrowitz: Backstage (det private), frontstage (en officiel rolle), middel region 
(en blanding – fx kendt fra reality tv og autofiktion)  
Skriveøvelser: træning af personkarakteristik og resume, samt kobling af teori til tekst. 
Elektronisk portfolio: ”skriv din egen autofiktion”, hvor et minde omformes til en fiktiv tekst, 
post det evt. på facebook. 
 
Materiale 
Behrendt, Poul m.fl.: Selvfortalt, Dansklærerforeningens forlag, 2015, uddrag 
Christensen, Claus m.fl.: Livsværk, Dansklærerforeningens forlag, 2008, uddrag 
Græsholt, Georg: ”Kære Knud”, Weekendavisen, feb 2007 (i Christensen: Livsværk, 

Dansklærerforeningen 2008) 
Hesselholdt, Christina: ”Månestrålesofaen” fra Hovedstolen, uddrg. (i Christensen: Livsværk) 
Højholt, Per: ”Imago. En selvbiografi”, fra Passage, 1993 (i Christensen: Livsværk) 
Knudsen, Peter Øvig: ”Mødet” i Birkedal, s. 27, Gyldendal 2004 
Larsen, Ole Schultz: “Fakta og fiktion” fra Håndbog til dansk, Systime (iBog 2016) – 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=238 og følgende sider 
Litteratursiden.dk: ”Knud Romer”: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/knud-romer  
Lolli, Guido: "Hvem er jeg?", artikel om Claus Beck Nielsen i Ekstra Bladet 5.2.2001 
Romer, Knud: Den som blinker er bange for døden, Lindhart og Ringhof 2008 
Video: 
”Arene”, Clausen, Henrik Bjerregaard, 3D College Denmark & Clausen, (eks. på 

fiktionskoder) youtube-bruger: TheCGBros, 1. apr. 2016, besøgt 22.01.2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXEGH2g3DCo  

Christensen, Casper og Hvam, Frank: "Klovn - Knæk Cancer", Zentropa, 
UploadingDanishVids: https://www.youtube.com/watch?v=2_igdZt1CN0  

“Slaughterbots” autonomousweapons.org, 12. nov. 2017, youtube-bruger Stop Au-tonomous 
Weapons: https://www.youtube.com/watch?v=9CO6M2HsoIA  

”Tv-avisen 17. august 1978”, (eks. på faktakoder) youtube-bruger: Steen Eiler Jør-gensen: 
https://www.youtube.com/watch?v=xmcYLfpCeA0  

Omfang 32 lektioner a 45 min. Normalsider: 154,6 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: 
Værklæsning i tilknytning til litterært forløb (roman), kreative skriveøvelser, forløb med 
skriftligt fokus med tekstimitation (skriv i genren autofiktion), elektronisk portfolio; 
mediemæssigt: fiktion i alle medier, fakta i alle medier, visuelle udtryksformer (bogforsider og 
video). Produktion af medier i social sammenhæng, sociale medier.  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 
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Titel 5 Nyheder og avisjournalistik (18.2.19-12.3.19) 
Indhold De 5 nyhedskriterier AVISK: Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation, 

Konflikt – hvorfor udvælges stoffet som det gør (dokumentar om hvad der ikke kommer 
med og hvorfor). De fem sociale nyhedskriterier.  
Avistyper: Informationsstof vs. opinionsstof, landsdækkende vs. lokalavis, omnibusavis vs. 
nicheavis osv. Avistyper koblet til vælger- og målgrupper. Stofområder: Indland, udland, 
politik, erhverv, kultur, sport osv. Avisens ydre komposition: Rubrik, manchet, by line, 
billedtekst osv. Avisens indre komposition: Nyhedstrekanten/ den omvendte trekant: 
struktur efter faldende vigtighed, besvarer de 6 hv-spørgsmål: hvem, hvad, hvor, hvornår, 
hvordan og hvorfor vs. episk/dramatiskmodel der har spændingsopbygning og 
kommodemodellen med mange kapitler (til længere artikler). Analyse af en række aktuelle 
nyhedsartikler i dagspressen og på nettet. Øvelse med Deadline på DR2: Skelne mellem 
information og opinion. Remediering: omskriv et eventyr til nyhedsartikel. Medieproduktion 
og formativ peerrespons: Skriv nyhedsartikel sammen i OneNote og del dem med hinanden 
 
Materiale: 
Avisen i undervisningen: ”Mediehåndbogen”, Danske Medier: 
    https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/stofomrader/  
    http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/  
    https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/avisformater/  
Bdr. Grimm: ”Ulven og de syv gedekid” 
Bilberg, Mia: ”MetroXpress indfører fem sociale kriterier”, MetroXpress, april 2015 
Caspersen, Andreas og Poulsen, Frank m.fl.: ”Hvorfor hører vi ikke om de vigtige 
    ting, der sker?”, Frank ser rødt (7) DR2, 23. april 2013 
DR2: Deadline 21.2.19 og 25.2.19 i uddrag 
Langdahl m.fl.: Krydsfelt (avisens genrer og artikeltyper) Gyldendal, 2010 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk (om nyhedskriterier, avistyper, stofområder og 
målgrupper), Dansklærerforeningens Forlag/Systime A/S, 2019:  
   https://hbdansk.systime.dk/?id=c671  
   https://hbdansk.systime.dk/?id=c675  
   https://hbdansk.systime.dk/?id=c667  
   https://hbdansk.systime.dk/?id=c668  
Olsson, Henning og Poulsen, Henrik: Ryd forsiden (nyhedskriterier s. 44-55, layout s. 95, 
nyhedens sproglige virkemidler s. 101-116), Dansklærerforeningen, 2004 
 
Hertil eget materiale om avisens indre og ydre komposition samt en række dagsaktuelle 
artikler af flere typer. 

Omfang 20 lektioner a 45 min. Normalsider: 83,0 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: 
Verdenslitteratur i oversættelse, folkeeventyr.  
Mediemæssigt perspektiv: reflekteret og kritisk tilgang, nyhedsformidling, dokumentarisk 
materiale, medier i social, historisk og kulturel sammenhæng, remediering, produktion af 
medier i social sammenhæng 
It: Kritisk informationssøgning, biddrage til et online læringsfællesskab 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 
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Titel 6 Dokumentarfilm (21.3.19-23.4.19) 
Indhold Formål: At kunne karakterisere og diskutere forskellige typer af dokumentarfilm, bl.a. ud fra 

begreberne fakta- og fiktionskoder. Faktakode: Afsenderen vil signalere at det er virkeligt - 
troværdighed. Fiktionskode: Afsenderen vil signalere at det er fiktion – underholdning, 
spænding. Blandingsformer: Fiktionskode anvendes fx i fakta for at skabe spænding. 
Klipning: Kontinuitetsklipning: skaber sammenhæng og er usynlig; montageklip: Skaber en 
metaforisk sammenhæng og/eller en række spring i tid og sted, er ofte meget synlig. 
Filmiske virkemidler, fx kamerabevægelser, perspektiv (frø og fugl), nærbillede og ultra-nær 
(skaber subjektive fortællinger, indlevelse, viser følelser) vs. panoramabillede/super-total 
(skaber overblik, virker troværdig). Dokumentartyper: Portrættet (fokus på individ), 
sociologisk (fokus på en gruppe), institutionel (fokus på samfundsinstitution), sagsorienteret 
(fokus på samfundet eller en sag, der behandles journalistisk). 
Dokumentarens fortælleformer: Observerende (fluen på vægge), autoritativ (vil virke 
troværdig, speak: voice of God – fx TV-avisen), interaktiv (værten henvender sig direkte til 
seeren, fremstår som tydelig afsenderinstans) og poetisk (skaber metaforiske sammenhænge 
og stemninger – præger modtagerens fortolkning).  
Bølgemodellen skaber små, episodiske spændingskurver, er ofte en faktakode i modsætning 
til berettermodellen, som signalerer fiktion og spændingsopbygning.  
Lyd og billede: Baggrundslyd (asynkron lyd) og specielle billedudskæringer (fx ultra-nær) 
understøtter det fiktive præg og kan bruges i en iscenesættelse. Iscenesættelse og 
tilrettelæggelse: Tilrettelæggeren/instruktøren og fotografen kan udvælge og iscenesætte 
virkeligheden, så den fortæller dét, de ønsker. Værk: Dokumentarfilmen Testamentet + 
Diskussion af begrebet ”Socialpornografi” (at udsatte, social marginaliserede og folk med 
problemer ofte bliver udleveret i dokumentarfilm, nogle gange som ren underholdning + 
stilsæt om Blodets bånd.  
 
Materiale: 
Dahl, A. m.fl.: Levende billeder (pdf’er om bl.a. om fakta- og fiktion samt bølgemodellen), 

Systime iBog https://lb.systime.dk  
Langdahl m.fl.: Krydsfelt (dokumentartyper og fortælleformer), Gyldendal, 2010 
Horsbøl og Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime iBog, uddrag i pdf-format samt bl.a. om 

kameravinkler og billedudskæring fra online side-nr. 163-174: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=163 til 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=174  

Pedersen, Max: ” Socialpornografi og mediealfonser”, EKKO #23, 11.11.2004: 
http://www.ekkofilm.dk/artikler/socialpornografi-og-mediealfonser/  

Filmcentralens online leksikon: 
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/billedbeskaering  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kameravinkler  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/billedkomposition  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kamerabevaegelser  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/lys  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/klipning  + undersider og filmeksempler 
Film:  
Jepsen, Christian Sønderby: Testamentet, Copenhagen Bombay 2011 
Cortzen, Ane: ”Den iscenesatte tv-virkelighed”, TV!TV!TV! (24), DR2, 21.11.2011 
Helimann, Trine m.fl.: Kulturmagasinet GEJST: "Dokumentarfilm", DR2 2019 
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Samt anslag og klip fra en række dokumentarfilm: 
”Detentionen”, fra serien Historier fra en politistation (4:12), DR og Lars Engels 
Blodets bånd, Jepsen, Christian Sønderby og Jørgensen, Pernille Bervald 2013 
De forbandede tegninger, Karsten Kjær, 2007 
Den sorte boks: Mysteriet om Rasmus, TV2 2008 
Fogh bag facaden: Christoffer Guldbrandsen, 2003 
Rocket Brothers, Tilrettelægger: Kasper Torsting, 2003 
Så kort så mærkeligt livet er, Tilrettelægger: Anders Østergaard, 2008 
Youtube-video: 
“Hitchcock Loves Bikinis”, youtube-bruger hippoeki, 26. apr. 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCAE0t6KwJY  
”Kuleshov Effect”, youtube-bruger: esteticaCC, 10. mar. 2009: 

https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc  
”Rocky Balboa All Training Scenes HD” youtube-bruger: Boxing Unlimited, 6. nov. 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj0jzepk0WA 
Omfang 22 lektioner a 45 min. Normalsider: 87,6 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: 
Medieværk/dokumentarfilm: Testamentet. Filmiske virkemidler; medier i social, historisk og 
kulturel sammenhæng. Dokumentarisk materiale. 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 7 Litteraturhistorie: 1100-1800-tallet (25.4.19-16.5.19) 
Indhold Forløbet har korte nedslag i perioden fra middelalder (ca. 1100-tallet) til romantik (til og med 

romantismen). Middelalderens samfund er dels et slægtssamfund præget af æresbegreber og 
blodhævn, og et feudalsamfund (hierarkisk opdelt i sociale klasser med kongen øverst), præget 
af kristendommen. Folkevisernes form: Strofisk (fast form) med omkvæd og mellemkvæd 
(med visens pointe/morale). Sangbare tekster, fremført af omrejsende troubadourer – 
middelalderens underholdning, men først skrevet ned af adelsfrøkner fra 1500-taller og frem. 
To genrer: Ridderviser, fx ”Ebbe Skammelsøn” (riddere kæmper mod hinanden, forholdsvis 
realistisk, konflikter i samfundet) vs. Trylleviser, fx ”Germand Gladensvend” (der sker noget 
overnaturligt, har samme tematik som eventyr, individets grundkonflikter).  
Perspektiv til temaet om identitetsdannelse samt Freuds ødipus-teori: Barnet knytter sig til 
den modsatkønnede forældre. Trylleviserne handler ofte om at slippe ud af moderbindingen. 
Burhan G: ”Kalder mig hjem” – sang til sin mor.  
Formelsprog: faste vendinger, f.eks. ride under ø. Syrebadsteknik: Viserne har klare 
strukturer, men kun ydre syn og dialog med direkte tale. Sproget er simpelt med få 
tillægsord. Øvelser med oversættelse af viser til nudansk (remediering) i google docs 
(kollaborativ online læringsfællesskab) og sammensætning af fælles oversat folkevise samt 
klassediskussion (produktion af medie i social sammenhæng). 
Sammenligning med folkeeventyret ”Kong Lindorm”. 
Oplysningstiden: Fornuft er mottoet. Et opgør med middelalderens ”mørke” periode, som 
man selv ser det. Et opgør med traditioner, magtmisbrug og ufornuft. 
Kant siger ”Sapere aude” (lat. For ”Vov at vide”), 1700-tallet, oplyst enevælde, Ludvig 
Holberg, Kant, liberalisme, klassicisme og rationalisme. 
Værk: Holberg: Jeppe på bjerget, oversættelse af de første scener + film. 
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Romantikken: Romantikken er både en forlængelse og et opgør med oplysningstiden, der 
sker stadig videnskabelige landvindinger og borgerskabet opnår flere frihedsrettigheder, der til 
sidst ender med grundloven. Men 1800-tallet er også præget af krise og censur, og i kulturen 
vender man sig indad mod sindet, naturen og det nationale. 
Romantikkens opgør med oplysningstiden: Ud med fornuft og logik – nu skal kunst og kultur 
handle om natur og følelser (heraf udtrykket romantik). 
Følsomhed og anelse: Kunstneren er et privilegeret, følsomt individ, som kan ane at alting 
indgår i en større sammenhæng og at f.eks. menneskets rolle er, at kunne betragte 
skaberværket som levendegjort, besjælet materie. 
Nationalromantik og biedermeier: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”. Nationen og 
folket hyldes. Biedermeier-idyl: "ude godt, men hjemme bedst", husmoderen er tidens 
heltinde. Blicher og romantismen: Et opgør med romantikkens pænhed og familieidyl: 
Sindets mørke sider og menneskets drifter dyrkes – i Sildig Opvaagnen ser vi en stærk kvinde, 
der følger sit instinkt og vælger utroskabet for at overleve fløjlsmæssigt. 
Oplæsning som støtte til læsning:  
1. del: https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/ERXN5G71EAdHtEmxkGdBxOwBCs_D46QozSIojSBTSJJJnQ  

2. del: https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/ETJvdGozwY1CjzLSgBuYcxkBOJ-I6aKAMXyG-EAH1w9ZYA 

Prezi (oversigt over tidslinje og personer) som støtte til læsning: 

https://prezi.com/rj0f3paujpcg/sildig-opvaagnen/ 

 
Materiale:  
Bahs, Henning og Rostrup, Kaspar m.fl.: Jeppe på bjerget (Nordisk Films Kompagni, 1981, frit 

efter Holberg, buster Larsen som Jeppe) 
Bertelsen, T. m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, systime iBog: 
 Middelalder:  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=121  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=132  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=220  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=135  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=136  
 Oplysningstid (1700-t.): 
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=123  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=151 
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=152  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=154 
 Romantikken (1800-t.):  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=124  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=161  
 https://litthist.systime.dk/index.php?id=165  
Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen, novelle, 1828  
Burhan G: ”Kalder mig hjem”, Din for evigt, Copenhagen Records 2013 
Ebbe Skammelsøn (riddervise) 
German Gladensvend (tryllevise) 
Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget, manuskript, 1722, en optagelse af skuespillet kan så ses her: 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/474/tv-t---80erne/53011/jeppe-paa-bjerget-1-del 
(samt 2. del) 

Kong Lindorm (trylleeventyr) 



 

Side 10 af 18 
 

Litteratursiden, opslag om Holberg og Blicher: 
https://litteratursiden.dk/index.php/forfattere/ludvig-holberg  og 
https://litteratursiden.dk/forfattere/steen-steensen-blicher  

Youtube-videoer, bl.a. Rather Homemade Productions:  
”Ebbe Skammelsøn”: https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 
+ optagelse af sangen: https://www.youtube.com/watch?v=flaUrVqv7hY 
”Oplysningstiden": https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw   
”Romantikken”: https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM  

Omfang 20 lektioner a 45 min. Normalsider: 82,2 
Særlige  
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: 
Folkeviser, folkeeventyr; tekst fra oplysningstiden, tekst fra romantik. Værklæsning i 
tilknytning til litterært forløb: Jeppe paa Bierget og Sildig Opvaagnen. Litteraturhistorisk viden, 
litteraturens samspil med kultur og samfund, effekt i samtid og eftertid. Remediering i 
kollaborativ online læringsfællesskab samt produktion af medie i social sammenhæng.  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 8 Litteraturhistorie: Romantikken, fortsat (15.8.19-13.9.19) 
Indhold Uddybelse af de romantiske retninger: 

Universalromantik: Idealisme, Oehlenschläger (”Guldhornene” rummer alle elementer fra 
romantikken, fx både det universelle og det nationale – analyse brugt fra denne side: 
https://sites.google.com/site/romantiki3b/universalromantik/analyse-af-guldhornene ), 
panteisme (Gud er i alt) og monisme/organismetanken (enhedstænkning - ånd og materie er 
ét). Kunstneren opnår idyllisk enhedsfølelse med naturen/det guddommelige. 
Nyplatonisme: Staffeldt (”Platonisme”), dualisme (todelthed), splittelse (ånd og materie er 
adskilte). Kunstneren kan ikke op opnå en idyllisk oplevelse. Platons hulelignelse: Mennesket 
er som fanger i en hule, de kan ikke se virkeligheden som er ideernes verden. I stedet ser de 
kun afskygninger af sandheden, dvs. fænomenernes verden (materien). 
Nationalromantik og biedermeier: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”, både ved at 
heden opdyrkes og kulturelt, kunstnerisk og videnskabeligt (kaldes også Guldalderen). 
Nationen og folket hyldes, Danmarks oldtid trækkes frem. Biedermeier-idyl: husmoderen er 
tiden helt(inde). Familieværdier og ”ude godt, men hjemme bedst” (jf. dansk hygge). 
Intro til besjæling (den romantiske metafor): Naturen levendegøres  
Mere om romantisme: Skygge- og dobbeltgængermotiv hos Aarestrup. 
 
Materiale:  
Andersen, H.C.: ”Den grimme Ælling”, Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling, 11. november 

1843: 
https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/pdf/den_grimme_aelling.p
df   

Blicher, St. St.: ”Præludium” (Sig nærmer tiden) fra Trækfuglene (1838) (i pdf’en: 
Nationalromantik biedermeier Romantisme 3 digte) 

danmarkshistorien.dk: ”ADAM OEHLENSCHLÄGER "GULDHORNENE 1802”, besøgt 
april 2014 (linket er senere dødt, teksten er i pdf i Ludus) 

Faber, Peter: ”Højt fra Træets grønne top”, 1848 
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Fibiger, Johannes: Litteraturens Veje: ”Romantik” og ”Romantisme” (s. 137-193 i uddrag) 2. 
udg. Systime 2010 

Grundtvig: ”At sige verden ret farvel”, 1843, i Fibiger: Litteraturens Veje, Systime, 2010, s. 151 
Oehlenschläger, Adam: Fædreland-Sang (Der er et yndigt land) (1819) (i pdf’en:  

Nationalromantik biedermeier Romantisme 3 digte) 
Oehlenschläger, Adam: “Guldhornene”, 1802 (fra Digte 1803, København 1802) 
Reumert, Poul: ”Guldhornene”, oplæsning af Oehlenschlägers digt af samme navn, besøgt 

21.8: https://www.youtube.com/watch?v=2mkWrzSD1nM 
Staffeldt, A.W.S von: ”Indvielsen”, Digte, Andreas Seidelin Forlag, Kbh., 1804 
Thomsen, Liv: ”Store tanker & trange tider” del 1 (1800-1814), DR2, 2004, besøgt 19.8: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmAlzvoAM6c 
Winter, Christian: ”Flugten til Amerika”, 1830 (i pdf’en: Nationalromantik biedermeier 

Romantisme 3 digte) 
Aarestrup, Emil: ”Paa Sneen”, Digte 1838 

Omfang 20 lektioner a 45 min. Normalsider: 87,0 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Tekster fra romantikken, litteraturhistorisk materiale. 
Kanon: Andersen, Grundtvig, Blicher 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 9 Kortfilmens parametre (16.9.19-11.10.19) 
Indhold Filmiske virkemidler: Repetition fra Filmcentralens filmleksikon. Novellefilm: Ca. 10-45 

min. svarer til en novelle med én central begivenhed, der ændrer noget for hovedpersonens 
liv. Kortfilm: Typisk ikke mere end 10 min. svarer til en kort novelle eller ligefrem et digt, der 
nærmere søger at vise en enkelt situation eller en stemning frem for en handling.  
De 7 parametre i kortfilm PowerPoint og artikel. 
Eller rettere 7 elementer, der skal være i balance, for at økonomisere med den korte tid, der er 
til rådighed i en kortfilm: 1. PERSON-FOKUS ↔ PERSON-INTERAKTION 2. KAUSALITET ↔ 

VALG 3. KONSEVENS ↔ OVERRASKELSE 4. BILLEDE ↔ LYD 5. PERSON ↔ TING 6. ENKELTHED 

↔ DYBDE 7. ØKONOMI ↔ HELHED 
Generel analyse af kortfilm: Brug enten iBogen iDansk https://idansk.systime.dk/?id=447 
eller analysesiden: http://analysesiden.dk/kortfilm/ Husk de 7 parametre og filmiske 
virkemidler. Virtuel undervisning med ”Valgaften”. Eksempel på analyse: http://rysling-
dansk.blogspot.dk/2011/09/analyse-af-valgaften.html  Kreativ opgave: Lav selv en kortfilm 
ud fra de 7 parametre og del dem. 
 
Materiale:  
Filmcentralen: Filmleksikon A-Z, besøgt efteråret 2019 (flere sider fra menuen): 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler  
Paldam, Connie m.fl.: iDansk, Systime iBog, besøgt efteråret 2019: 
 Analysemodel:  https://idansk.systime.dk/?id=447 ; 
 Filmiske virkemidler: https://idansk.systime.dk/?id=449 ; 
 Modeller: https://idansk.systime.dk/?id=448 ; 
 Novellefilm: https://idansk.systime.dk/?id=280 ; 
 Kortfilm: https://idansk.systime.dk/?id=281 ;  
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Raskin, Richard: ”Syv parametre for den fortællende kortfilm”, TILT, Nr. 1 årg. 7, Norge 
2008 (i Syv-parametre-for-den-forællende-kortfilm.pdf)  

Film: 
Bille, Julie: Tyren, 2003, besøgt 10.10.19: kortlink.dk/23426 
Jensen, Anders Thomas: Valgaften, M&M Productions, 1998, besøgt 2.10.19: 

http://filmcentralen.dk/alle/film/valgaften 
Singh, Parminder: Halims fødselsdag, Super16, besøgt 18.9.19: https://super16.dk/film/halims-

foedsesldag/  
Walter, Anders: Helium, M&M Productions, 2014, besøgt 10.10.19: kortlink.dk/23429   

Omfang 13 lektioner a 45 min. Normalsider: 69,9 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Produktion af medier i social sammenhæng, fiktion i medier, 
visuelle udtryksformer og filmiske virkemidler. 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 10 Litteraturhistorie: Det moderne gennembrud (24.10.19-13.12.19) 
Indhold Det moderne gennembrud er et opgør med romantikken. Georg Brandes mener at 

litteraturen er stivnet i forhold til samfundet og at den nu skal ”sætte problemer under debat”. 
Nye perspektiver: Positivismen (hvad der kan måles og vejes) bliver et mål 
for litteraturen (naturalisme). Kvindeemancipation (frigørelse) og interesser for arv og 
miljø (Pontoppidan). Mennesket er blot et dyr (Darwin) og styres af sine drifter (Freud). Den 
moderne verden er fragmentarisk, ubesjælet og værditom. Mennesket er sat fri til at handle 
selv, men bliver samtidigt underlagt den eksistentielle angst herfor.  
Diskussion: arv vs. miljø: HC Andersen: Den grimme ælling – arven bestemmer vs. 
Pontoppidan: Ørneflugt – miljøet er definerende.  Naturalisme: en registrerende skrivestil, 
detaljeorienteret, et positivistisk eksperiment (udviklingsromanen er en slags ’case’ om arv og 
miljø). De fattiges vilkår: Læse om Pontoppidan på nettet samt ”Nådsensbrød”. På tavle: 
Skema med kontrasten mellem frihed vs. tvang. Værk: Lykke-Peer uddrag + film. Per-figuren 
fanger kampen mellem det romantisk og det moderne. En afviklingsroman. Hans miljø 
(traditionelt præstegårdsmiljø i Vestjylland) tynger hans arv (hans talent, det 
naturvidenskabelige og hans ambitioner), som i ”Ørneflugt”. Kinders vilkår: 
Sædelighedsfejden og kvindeemancipation: Debat om moral og etik og dobbeltmoral mellem 
kvinders og mænds seksualmoral og kvindefrigørelse.  
Impressionisme ”indtrykskunst”: Sproget skal bruge ”showing”, ikke ”telling” – mest kun 
ydre syn (kun lidt indre syn), fortælleren skal ikke fortolke, det skal læseren ud fra personernes 
direkte tale og handlinger. Herman Bang, fortolkning af ”Foran Alteret” og vurdering af 
Bangs skrivestil ud fra ”En lille replik”. Restudy: Video + quiz: 
https://restudy.dk/undervisning/dansk-litteraturhistorie/quiz/quiz-det-moderne-gennembrud-2/ 
  
Materiale:  
August, Bille: Lykke-Per, Nordisk Film Production A/S, 2018 
Bertelsen, T. m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, systime iBog:  
 https://litthist.systime.dk/?id=125  
 https://litthist.systime.dk/?id=138  
 https://litthist.systime.dk/?id=139  
 https://litthist.systime.dk/?id=140  
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 https://litthist.systime.dk/?id=141  
 https://litthist.systime.dk/?id=142  
Bang, Herman: ”En lille replik”, brev til Erik Skram, 1890 
Bang, Herman: ”Foran Alteret”, novelle, 1880 
Brendekilde, Hans A.: En Landevej, 1893 (maleri, olie på lærred) 
Brendekilde, Hans A.: Udslidt, 1889 (maleri, olie på lærred) 
Fibiger, Johs. og Hansen, Troels: ”Henrik Pontoppidan” (i pdf’en: Henrik Pontoppidan og 

DMG - forfatterweb), 2002, besøgt 10. dec. 2019: 
https://forfatterweb.dk/oversigt/zpontoppidan00  

Martinov, Niels: ”Impressionisme” fra Litterære ismer, Systime 1996 (i pdf’en 
Minikompendium om impressionisme) 

Mittet, Sidsel Sander: ”Pontoppidan, Henrik”, litteratursiden.dk: 
https://litteratursiden.dk/forfattere/henrik-pontoppidan  

Olsen, Mette Elsig: ”Herman Bang”, litteratursiden.dk: 
https://litteratursiden.dk/forfattere/herman-bang  

Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per, 1998-1905 (uddrag fra Alpescenen, i pdf’en Prøveeksamen i 
dansk) 

Pontoppidan, Henrik: ”Naadsensbrød”, novelle fra Fra Hytterne, 1887 + opgave: 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=256#c1171  

Pontoppidan, Henrik: ”Ørneflugt”, novelle, 1890 
Rather Homemade Productions: ”Det Moderne Gennembrud - Hvad fanden skete der lige 

der?”, 17. juni 2015: https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus  
Renoir, Auguste: La Moulin de la Galette (maleri, olie på lærred) 1873 (samt flere i pdf'en 

Impressionistisk kunst - eks) 
Restudy.dk: ”Det moderne gennembrud”, https://restudy.dk/undervisning/dansk-

litteraturhistorie/lektion/video-66/  
Rosengreen, Louise: ”Det moderne gennebrud”, iBureauet/Dagbladet Information. 2015, (i 

pdf’en: Henrik Pontoppidan og DMG – forfatterweb), besøgt 10. dec. 2019:  
https://forfatterweb.dk/oversigt/perioder#anchor7110  

Thomsen, Liv: 1800-tallet på vrangen, Afsnit 7: ”Revolutionsdrømme, realisme og 
dobbeltmoral, 1880-1890”, Danmarks Radio, DR2 (2007) 

Øgendahl og Kallmeyer m.fl.: ”Henrik Pontoppidan” fra Øgendahl og de store forfattere sæson II, 
DR1, Danmarks Radio 2019: https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-
forfattere_-henrik-pontoppidan_132954  

Omfang 31 lektioner a 45 min. Normalsider: 126,6 
Særlige  
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Et bredt udvalg af litteratur efter 1870, realistiske tekster, 
kanon: Bang og Pontoppidan  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 11 Lyrik: Billedsprog og semantik (14.1.20-7.2.20) 
Indhold Troper (billedsprog), som fx metaforen overfører betydning fra et betydningsområde til et 

andet. Metaforen er stærkere end sammenligningen, da den postulerer total lighed (jule er solen 
i stedet for julie er som en sol). Der overføres betydning fra billedplan til realplan. Dette kaldes 
også hhv. kilde- og målområde. Når man kalder finansloven for ”statens 
husholdningsbudget” låner man noget genkendelig semantik fra hverdagen og fører det over 
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på en kompliceret lovgivning (husholdning er kildeområde og finansloven er målområde). I 
besjælingen kan man sige at kildeområdet er noget levende mens målområdet er noget dødt. 
Semantik: Ordenes betydning. Denotation: Grundbetydning, konnotation: Medbetydning (fx 
positive og negative). Eks: Mand er en denotation, mens tøffelhelt giver negative 
konnotationer. Kniv, gaffel og tallerken konnoterer ”borddækning”, dvs. de indgår i det 
semantiske skema ”borddækning”. Semantiske skemaer: En række af ord konnoterer det 
samme. I en tekst er der som regel nogle forskellige dominerende skemaer, som ofte også 
indvirker på hinanden som hhv. kilde- og målområde. To forklaringer på semantiske skemaer:  
https://sites.google.com/site/11pdansk/home/danskfaglige-begreber/semantiske-skemaer 
og: http://fsb.vufintern.dk/semantisk%20skema.htm hertil en række PP’er. 
 
Materiale:  
Bennike, Solveig m.fl.: Faglige forbindelser, Dansklærerforeningens Forlag 2005, (s. 28-42 om 

semantik og semantiske skemaer) 
Bertelsen, T. m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, systime iBog:  
 https://litthist.systime.dk/?id=197 
 https://litthist.systime.dk/?id=198  
Claussen, Sophus: ”Rejseminder”, Pilefløjter, 1899 (uddrag af digt på PP) 
Fibiger, Johs m.fl.: ”Billedsprog” Litteraturens Huse, Systime iBog: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p1165  
Harpens kraf, dansk folkevisese 
Jørgensen, C.V.: ”Storbybeduin”, Vild i varmen (rockplade) 1977 
Nielsen m.fl.: Begreb om DANSK, (Kap. 6 s. 70-81 om metaforer), Systime, 2009 
Lagerkvist, Pär: ”Ångest, ångest är min arvedel” i Ångest, 1916 
Strunge, Michael: ”Drøn”, fra Ud af Natten, Borgen 1982 
Thomsen, Søren Ulrik: ”Levende” fra City Slang (1981) 
Vers, Per: Rødder (multimodalt værk med lyrik og rap), Mixed Ape, 2018 
Aarestrup, Emil: ”Angst” Digte 1838 
Aarestrup, Emil: ”Paa Sneen” Digte 1838 

Omfang 22 lektioner a 45 min. Normalsider: 96,2 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Svensk tekst, modernistisk tekst, sprogligt fokus, (semantik). 
Kanon: Tom Kristensen  

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 12 Litteraturhistorie: Realisme og modernisme i 1900-tallet (18.2.20-13.3.20) 
Indhold Det 20. århundrede/1900-tallet er kendetegnet ved to spor i flg. Litteraturhistorien på langs og på 

tværs: Det realistiske spor og det modernistiske spor. Da Titanic synker i 1912 varsler det 
en ny tid, hvor mennesket ikke står over for kulturelle og teknologiske fremskridt. Og 
fremtidstroen er endelig væk, da 1. verdenskrig bryder ud i 1914. De to spor forsøger på hver 
sin måde at få hold på den moderne, fragmentariske og værditomme verden. Den 
modernistiske kunst eksperimenterer med sproget for at favne moderniteten.  
Den tidlige realisme/Det folkelige gennembrud sætter stadig problemer under debat, fx 
arbejderne i byerne eller landarbejderne. Jf. socialrealismen. 20’ernes storby-modernisme 
dyrker det grimme og voldsomme, som fx i Tom Kristensen ”Det blomstrende slagsmål”. 
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I Heretica-modernismen vender man sig mod en ny åndelighed, og det er på en måde et 
opgør med moderniteten. I 60’er-modernismen er det kold krig og forbrugssamfundet der 
påvirker mennesket. 
 
Materiale:  
August, Bille: Pelle Erobreren, Per Holst Filmproduktion 1987 
Bertelsen, T. m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, systime iBog:  
 https://litthist.systime.dk/?id=126   
 https://litthist.systime.dk/?id=169   
 https://litthist.systime.dk/?id=172   
 https://litthist.systime.dk/?id=170  
 https://litthist.systime.dk/?id=173 
 https://litthist.systime.dk/?id=174 
 https://litthist.systime.dk/?id=265  
 https://litthist.systime.dk/?id=c460 
 https://litthist.systime.dk/?id=c1214   
 samt "Ekspressionistisk stil" og til og med figurdigtet "New York": 

https://litthist.systime.dk/?id=c462  
Blixen, Karen: ”Ringen”, Skæbneanekdoter, 1958 (først trykt i Ladies Journal på engelsk i 1950): 

https://litthist.systime.dk/?id=267   
Broby-Johansen, Rudolph: “Foråret kommer til cafeen”, BLOD, 1922 
Bønnelycke, Emil: Gaden, 1917 
Bønnelycke, Emil: New York (figurdigt fra Klingen 1917) 
Den store danske: "Storbyen kommer ind i lyrikken": http://denstoredanske.dk/ (i pdf) 
Hansen, Martin A.: ”Paradisæblerne”, Paradisæblerne og andre historier, Forlaget Fremad 1953 
Henningsen, Erik: Barnemodet (maleri olie på lærred) 1886: 

http://tosommerfugle.blogspot.com/2011/05/erik-henningsen-summus-jus-
summa.html 

Jensen, Johs. V.: “Paa Memphis Station”, 1906: https://litthist.systime.dk/?id=263   
Jensen, Johs. V.: “Ved Frokosten”, 1906 (i pdf) 
Kristensen, Tom: ”Angst”, En fribytters ord, 1932: http://rod-ord.dk/temaer/tekst-angst-tom-

kristensen/  
Kristensen, Tom: ”Det blomstrende Slagsmaal”, Fribytterdrømme, 1920 
Kristensen, Tom: ”Fribytter”, Fribytterdrømme, 1920: http://rod-ord.dk/temaer/tekst-fribytter-

af-tom-kristensen/  
Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren (uddrag fra ”Den store Kamp”) 
Rifbjerg, Klavs: ”Livet i badeværelset”, Konfrontation, 1963 
Seeberg: Peter ”Biografi af en snegl”, Om fjorten dage Arena, 1981 
Thomsen, Liv: Danske digtere, (afsnittene 1900-1918, 1918-1930, 1945-1960 og 1960-1970), 

DR2, Danmarks Radio 2002 
Øgendahl og Kallmeyer m.fl.: ”Johannes V. Jensen” fra Øgendahl og de store forfattere sæson I, 

DR1, Danmarks Radio 2018: https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-
forfattere_-johannes-v-jensen_110325  

Øgendahl og Kallmeyer m.fl.: ”Karen Blixen” fra Øgendahl og de store forfattere sæson I, DR1, 
Danmarks Radio 2018: https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-
karen-blixen_110323  

Aakjær, Jeppe: Jens Vejmand, 1905 
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Omfang 20 lektioner a 45 min. Normalsider: 87,8 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen: Bredt udvalg af tekster efter 1870, modernistisk tekst. Lyrisk 
værk. Kanon: Nexø, Johs. V. Jensen, Blixen, Rifbjerg, Seeberg 

Arbejdsformer Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 

Titel 13 Nyeste litteratur: Klimalitteratur (virtuelt) (31.3.20-23.4.20) 
Indhold Klimalitteraturen er siden ca. 2010 en måde at forholde sig til en verden i krise og udvikle et 

nyt eksperimenterende sprog til at italesætte denne verden i den antropcæne tidsalder 
(mennesket ses her som en geologisk kraft). Temaet er ofte en fundering over menneskets 
plads en verden, der står over for apokalypsen (ødelæggelsen af den kendte verden). Fx 
sammenligner Theis Ørntoft i prologen til romanen Solar mennesket med de alger, der for 
3,8 mia. forårsagede deres egen ødelæggelse ved at udlede ild i atmosfæren. Resultatet blev 
bl.a. mennesket, der lever af ilt. Det usagte spørgsmål i romanen må være: Hvilken organisme, 
der så lever af Co2, kommer efter os når vi udrydder os selv. Romanen fanger desuden et 
andet tema fra nyeste tid: Det autofiktive (den performative biografi), hvor hovedpersonen 
har navneidentitet med forfatteren og umiddelbart lever det samme liv, der dog digtes kraftigt 
videre på i litterær form. Bogen Klimalitteratur fra Systime opstiller fire kendetegn på 
klimalitteratur:  
1. kendetegn: Et nyt forhold mellem menneske og natur: En skala mellem natur (fokus på 
naturen i sig selv) og kultur (menneskets plads/rolle i naturen og dens forandring). De fleste 
litterære tekster inden for cli-fi (klimalitteratur) kan placeres på denne skala – til den ene eller 
anden side. Fx kan Eske K. Mathiesens digt ”Endnu en gang er det slående” placeres med 
fokus på natur, detaljen som en enkelt blomst (næsten romantisk), mens Ørntofts digt ”Det er 
forvirrende tider” handler om menneskets rolle og den indre oplevelse af apokalypsen. 2. 
kendetegn: Mennesket mellem magt og afmagt (apokalypsen): Vilkåret er at apokalypsen er 
nært forestående og mennesket kan beskrives som den magt, der både skaber og kan afværge 
den eller stille sig magtesløse over for den. Skalaen, hvorpå litteraturen kan placeres, går 
mellem magt og afmagt. 3. kendetegn: Det globale krydser det lokale. Verden er global og 
hvad der sker i Nr. Snede påvirker New Zealand. Det lokale og globale flyder sammen i 
klimalitteraturen. 4. kendetegn: Forsøg på at finde et nyt sprog: Klimalitteraturens sprog er 
sådan set let forståeligt – men forsøger at rumme klimakrisen og menneskets plads (dvs. 
italesætte de tre første kendetegn på nye måder). Ofte stor metabevidsthed (metasprog: sprog 
og sprog, fx digte, der er bevidste om at være digte). 
 
Materiale:  
Blendstrup, Jens: ”Dette er det oversvømmede digt” (2008), Hallo – jeg er vejret, Borgens 

Forlag, 2008: https://klimalitteratur.systime.dk/?id=c377  
Gustafsson, Thor: Klimalitteratur (kapitel 1-4 og 7 i uddrag), Systime iBog 2020: 

https://klimalitteratur.systime.dk/?id=133  https://klimalitteratur.systime.dk/?id=134  
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=135 https://klimalitteratur.systime.dk/?id=136  
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=139  

 https://klimalitteratur.systime.dk/?id=138  
 https://klimalitteratur.systime.dk/?id=140  
Mathiesen, Eske K.: ”Endnu en gang er det slående”, taget fra Samlede digte 2004-2014. Asger 

Schnacks Forlag, 2015-2016: https://klimalitteratur.systime.dk/?id=c296  
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Ørntoft, Theis: ”Det er forvirrende tider”, Digte 2014, Gyldendal 2014: 
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=c290 

Ørntoft, Theis: af Solar (længere uddrag), Gyldendal 2018, besøgt på systime:  
 https://klimalitteratur.systime.dk/index.php?id=135#c317 

https://klimalitteratur.systime.dk/index.php?id=139#c392  
https://klimalitteratur.systime.dk/?id=c489 

Omfang 18 lektioner a 45 min. Normalsider: 62,4 
Særlige 
fokuspunkter 

Følgende punkter i lærerplanen:  
Litteratur fra de seneste 5 år, samspil med samf. 

Arbejdsformer Som virtuelt forløb i OneNote, kort opsamling i nødundervisning. 

 
 

Titel 14 Rodekassen (27.4.20-15.5.20) 
Indhold Repetition og træning af novelleteori, litterær analyse og forskellige sproglige værktøjer til 

retorik og argumentation. Autofiktion. Sidste træning af stil. 
 
Fremstillingsform: Måde fortællere i fiktion gengiver det fortalte på. Fx scenisk, panoramisk 
og dialogisk. Hjælpeark:  https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vTdYcZJ7GvFZFzJSQM2VuKRJQYwjl-ycUgfNoUz27-
Slwy4JTaRkItUmLUviXdBAkPr4jsMHkaCNWTO/pub 
Novelle: Klassisk novelle har en tredelt form, en ydre begivenhed og en tydelig pointe. 
Moderne novelle starter in medias res, har en central begivenhed og en åben slutning.  
Repetition af retorik og argumentation samt argumenttyper fx ordvalgsargumenter. 
Opinionsartikler: læserbreve, kronikker og lederartikler. Det modsatte af informationsdelen i 
avisen (nyheder). Følger IKKE nyhedstrekanten, men har en tydelig påstand og en række 
belæg (Toulmin). 
Hertil repetition af dokumentartyper. 
 
Repeteret materiale:  
Aidt, Naja Marie: ”Latter” fra Tilgang 1995 
Bornedal, Ole: ”Liktorernes tyranni” Weekendavisen, 17. november 2017 
Blixen, Karen: ”Ringen”, Skæbneanekdoter, 1958 (først trykt i Ladies Journal på engelsk i 1950): 

https://litthist.systime.dk/?id=267   
Behrendt, Poul m.fl.: Selvfortalt, Dansklærerforeningens forlag, 2015, uddrag 
Gotfredsen, Sørine: ”Samfundet avler vrede” blog 11. november 2014, Berlingske Tidende 
Græsholt, Georg: ”Kære Knud”, Weekendavisen, feb 2007 (i Christensen: Livsværk, 

Dansklærerforeningen 2008) 
Hesselholdt, Christina: ”Månestrålesofaen” fra Hovedstolen, uddrg. (i Christensen: Livsværk) 
Højholt, Per: ”Imago. En selvbiografi”, fra Passage, 1993 (i Christensen: Livsværk) 
Langdahl m.fl.: Krydsfelt (avisens genrer og artikeltyper) Gyldendal, 2010 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til DANSK, Systime iBog: ”Argumentation” pdf fra: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=205 
novelleundervisning.dk: ”Novelleanalyse” (online undervisningsportal (2013) i pdf med novellen 

”Sportsbutik”) 
Lolli, Guido: "Hvem er jeg?", artikel om Claus Beck Nielsen i Ekstra Bladet 5.2.2001 
Petersen, Jan A.H.: "Appelformer", 2018: https://www.gymdansk.dk/appelformer.html#  
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Price, Adam m.fl.: ”Borgen”, klip med Birgitte Nyborgs tale: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3eLn3JHcjw  

Stoltenberg, Jens: Statsministerens nytårstale ved årsskiftet 2011-2012 (pdf i Ludus) 
Øyehaug, Gunnhild: ”Lille knude” oversat fra norsk fra Knuder, 2018 
+ videoen om den udvidede model: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M  
+ En række anslag fra forløbet om dokumentarfilm 
  
NYT Materiale:  
Doost, Sana M.: ”Stop nu besparelser og invester i vores fremtid”, Dagbladet Politiken 30. okt. 

2018: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6805181/Stop-nu-besparelser-og-
invester-i-vores-fremtid   

Håkansson, Bo: ”Ulven har ført had med sig”, Altinget, 14/3 2018: 
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/dn-ulven-harfoert-had-med-sig  

Jensen, Christian: "Jeg stiller mig på det ulveskræmte lands side", lederartikel i Dagbladet 
Politiken 22/4-2018: https://politiken.dk/debat/art6460189/Jeg-stiller-mig-p%C3%A5-
det-ulveskr%C3%A6mte-lands-side  

Knudsen, Jørn Ingemann: ”Fremstillingsform” i Textanalyse.dk, Systime iBog: 
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=753  

Larsen, Ole Schultz: Håndbog til DANSK, Systime iBog 
 “Novelle”: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171  
 ”Sproglige figurer”: https://hbdansk.systime.dk/?id=194  
Morgenavisen Jyllands-Posten: "Burkapleje", lederartikel 3. maj 2007 
Radio 24/7 ”Knud Romers MUS”: https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc 
Østergaard, Anders: Guide til skriftlig dansk i hf, Systime iBog, bl.a.: 

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=749  
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=725 
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=72   
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/index.php?id=750 
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=688  
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=780  

 
Omfang 16 lektioner a 45 min. Normalsider: 38,5 
Særlige 
fokuspunkter 

Repetition, fokus på analytiske kompetencer samt retorik og argumentation.  

Arbejdsformer Som nødundervisning primært via it i to lokaler med sideløbende virtuel undervisning. 
Eleverne sidder fast på hver sin plads.  

 


