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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/juni 2023 (denne del dækker skoleåret 21/22) 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse 2-årigt HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Kristian Sandholm Poulsen (KSP) 

Hold 21s (1.s) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Syndefaldet – intro til litteraturanalyse 

Titel 2 Grammatik og semantik 

Titel 3  Dokumentarfilm mellem fakta og fiktion 

Titel 4  Nyheder og journalistik 

Titel 5 Selvfremstilling og SoMe 

Titel 6 ”Lykke-Per” og Pontoppidan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 
Titel 1 
 

Syndefaldet – intro til litteraturanalyse 

Indhold Centrale begreber 
 Syndefaldsmotiv (fald/forbrydelse + bodsgang/genoprettelse --> Ny viden), fx 

Adam og Eva, overgangen fra barn til voksen. 
 Motiv og tema (motiv er tekstens konkrete plan, men tema er dens egentlige 

budskab/overordnede emne) 
 Fortællertyper (fx tredjepersonsfortæller, upålidelig jeg-fortæller, personbunden 

fortæller) 
 Synsvinkler (fx indre og ydre synsvinkel og alvidende synsvinkel) 
 Medsyn (det sker i nutid) og bagudsyn (handlingen er sket, fortælles i datid) 
 Ydre og indre personkarakteristik (nogle gange skal man fortolke sig frem til den 

indre) 
 Flade og runde personer (flade er figurer, som fx i et eventyr, mens runde er 

mere realistiske med fx indre syn) 
 Miljøkarakteristik (hvor/hvornår foregår det- hvad siger miljøet om personerne?) 
 Intertekstualitet (tekster låner af hinanden og referer tilbage til tidligere tiders 

tekster og temaer) 
 Metoder:  
 Forforståelse/fortolkningshypotese (hvad forventer vi af en bestemt teksttype 

før vi læser den?) 
 Analyse (bruge fagbegreber til at beskrive teksten) 
 Fortolkning: Koble tekstens konkrete niveau til tekstens abstrakte/symbolske ni-

veau 
 Perspektivering (sætte tekster ind i en større sammenhæng). 

 
Kernestof 

 Pdf: Kompendium om syndefald:  
 Perspektiver i dansk (Af Rangvid og Sørensen, Dansklærerforeningen 

2018), s. 17-20, s. 62-85 
 Syndefaldet (bibeltekst fra 1. Mosebog kap. 3) 
 Adam og Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1931  
 Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1905  
 Lindormen (folkevise), ukendt årstal 
 Billedbogen Gud og Adam af Kim Fupz Aakeson (uddrag), 2014 
 Pdf: Kort om folkeviser 2021 
 Pdf: Helle Helle - Sit eget system - Biler og dyr (2000) 
 Pdf: Anders Bodelsen - Drivhuset 1965  
 Pdf: Fortællerens viden og synsvinkel 
 Pdf: Fortælleteori  
 Pdf: Genre og hybridform 
 Pdf: Novellen – klassisk og moderne 

 
Supplerende stof: 

  Eksempel på en kædedans til folkevise: 
https://www.youtube.com/watch?v=R48wuNFTaPc  

 Musikalsk eksempel på folkevise: https://www.youtube.com/watch?v=-
aL2VCf7oR4    
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 Serien SKAM, 1. sæson. Kan ses på DR tv 
https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57456  

 Blog til første sæson: https://skam.p3.no/sesong/1/ 
 Oplæsning af Lindormen: https://hhfvuc-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/EfBuYPS-PZtJkaIN9dcPS8MBHCKQ6xlZe-
R0K726d-eKVg 

 Samt lærerens øvrige materiale samt notatark og opgaver under Synde-
fald i TAMS og OneNote 

 
Omfang 
 

Fra 13/8 2021 til 12/10 2021, i alt 19 moduler (38 lektioner a 45 min. = 28,5 timer); nor-
malsider: 153,5 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus for forløbet er inden for det litterære perspektiv at kende til og kunne anvende: 
Grundlæggende litterær analyse: fortolkningshypotese, fortæller, synsvinkel, person- og 
miljøkarakteristik, intertekstualitet og perspektivering. Værklæsning (SKAM) læseteknik-
ker, skriftlighedsforløb (skrivehandlinger: redegørelse, personkarakteristik, citatteknik 
(præsentation, citat og kommentar), kreative skriveopgaver (findes i kompendiet). Fra 
læreplanen er opnået: 
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som 
multimodalt   
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analyse-
re, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder   

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassediskus-
sion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle skrive-
øvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
Titel 2 
 

Grammatik og semantik 

Indhold Centrale begreber 
 Ordklasser, fx substantiv, verbum og adjektiv osv. 
 Funktionsanalyse: nexus (subjekt og verbal) samt objekter (direkte og in-

direkte) 
 Hel- og ledsætning, kommatering (med startkomma) 
 Semantiske skemaer (opdel betydningsbærende ord, fx navneord og til-

lægsord i betydningskategorier). 
 Vurdering af tekst og kommunikation ud fra grammatik, fx sætningslæng-

de, antal af ledsætninger o.lign. 
 
Kernestof 

 Video med Thomas Skov: 
 Ordklasser: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1  
 Subjekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1   
 Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1  
 Objekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1  
 Fra ”Styr på sproget” systime iBog: 
 Oversigt – ordklasser: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p130 
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 Oversigt – sætningsanalyse (med nexus): 
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=131 

 Øvelse med navneord, tillægsord udsagnsord: 
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c712   

 Øvelser med biord og stedord: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c711  
 Øvelse (navneord/tillægsord/udsagnsord/biord/stedord): 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c710  
 Skriveøvelse om ordklasser: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c798  

Kernetekster fra forløbet: 
 Semantik (fra gymdansk.dk af Jan Petersen): 

https://www.gymdansk.dk/semantiske-felter.html  
 Rifbjerg ”Livet i badeværelset”, Konfrontation 1963 (find ordklasser – filen 

er i TEAMS) 
 Seeberg: ”Biografi af en snegl”, 1981 (find semantiske skemaer – filen er i 

TEAMS)  
 Hjemmesideanalyse (professionsrettet værk/selvvalgt værk, komparativ 

analyse og vurdering af sprog og kommunikation ud fra målgruppe), fx: 
Business Development: http://bachelor.au.dk/bde/ og pædagogisk assi-
stent: http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-
hf/paedagogisk-assistent 

 
Supplerende stof: 

 Pdf’er i TEAMS med sproghjælp 
 Øvelser fra sproget.dk: 
 Ordklasser: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-

1/ovelser-om-ordklasser    
 Subjekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-

1/ovelser-om-subjekt    
 Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-

1/ovelser-om-verballed      
 Objekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1/ovelser-

om-objekt  
 

Omfang 
 

Fra 25/10 2021 til 23/11 2021: 9 moduler = 18 lektioner = 13,5 timer; normalsider: 33,4 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus for forløbet er inden for det sproglige og litterære perspektiv at kende til og an-
vende ordklasser og semantik, funktionsanalyse og syntaks, kommatering (og hel- og 
ledsætning), karakterisere og vurdere sprogbrug ud fra grammatiske iagttagelser. Fra 
læreplanen er opnået: 
- Grammatisk sikkerhed 
- Udtrykke sig korrekt og præcist 
- Sprogets funktion og variation  
- Sproglig analyse/fortolkning/vurdering - fx karakterisere ordvalg 
- Semantisk og pragmatisk tilgang til sprog 
- Professionsrettet værklæsning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassediskus-
sion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle skrive-
øvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Dokumentarfilm mellem fakta og fiktion 

Indhold Forløbet fokuserer bredt på dokumentar, fra filmiske virkemidler i medieværket ”Testamen-
tet”, teori om fortælleform og dokumentartype samt forskellen på fakta og fiktion med hhv. 
autencitets- og fiktionsmarkører og hybridformer (blandinger). 
 
Centrale begreber 

 Filmiske virkemidler, herunder kamerabevægelser (fx tilt og zoom), perspekti-
ver (frø, normal, fugl), beskæring, fx nærbillede og ultra-nær (skaber subjektive 
fortællinger, indlevelse, viser følelser) vs. panoramabillede/super-total (skaber 
overblik, virker troværdig). 

 Lyd: Synkron lyd (fx reallyd) vs. asynkron lyd (fx underlægningsmusik); lys: fx 
high-key og low-key 

 Klipning: Kontinuitetsklipning (usynlig klipning) skaber sammenhæng og er 
usynlig vs. montageklip (synlig): Skaber en metaforisk sammenhæng og/eller en 
række spring i tid og sted, er ofte meget synlig (Kuleshov-effekten). 

 Næranalyse af scener fra dokumentarfilmen ”Testamentet” (medieværk) og 
filmiske virkemidler i kortfilmen ”Årets flirt”. 

 Fakta- og fiktionskoder og hybridformer: Faktakoder signalerer at teksten er 
fakta, men kan anvendes i fiktion for at skabe autencitet, fiktionsko-
der/fiktionalitet 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. 

 Dokumentartyper: 
o Portrættet (fokus på individ), 
o sociologisk (fokus på en gruppe) 
o institutionel (fokus på samfundsinstitution) 
o sagsorienteret (fokus på samfundet eller en sag, der behandles journali-

stisk). 
 Fortælleformer: 

o Observerende (fluen på vægge),  
o autoritativ (vil virke troværdig, speak: voice of God – fx TV-avisen) 
o interaktiv (værten henvender sig direkte til seeren, fremstår som tydelig 

afsenderinstans)  
o 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 spændingsopbyg-
ning (fx i en nyhedsudsendelse). 

 Diskussion af etik og begrebet ”Socialpornografi” (at udsatte, social marginali-
serede og folk med problemer ofte bliver udleveret i dokumentarfilm, nogle 
gange som ren underholdning). 

 
Kernestof 

 ”Testamentet”, dokumentarfilm af Christian Sønderby Jepsen m.fl. 2011 (få ad-
gang af læreren) 

 Om filmiske virkemidler: 
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o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/billedbeskaering   
o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kameravinkler   
o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/lyd   
o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kamerabevaegelser   
o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/klipning   
o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/lys   

 Klippe-teori (montage og usynlig klipning med metaforisk effekt):  
o The Kuleshov-effekt: https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc  
o Hitchcock Explains the Kuleshov Effect: 

https://www.youtube.com/watch?v=96xx383lpiI    
 Følgende pdf-filer (teori): 

o ”Dokumentar – kompendium” (Granild & Wolfhagen: DOX – Forløb i me-
dier, L&R 2016, s.14-26) 

o ”EKKO – Socialpornografi” (Pedersen, Max: ”Socialpornografi og medieal-
fonser”, Ekko Film, 11.11.2004) 

o ”Dokumentartyper og fortælleformer” (fra Langdahl, Berit m.fl.: Krydsfelt, 
Gyldendal, 2011, s. 298-301) 

 Følgende film (til delemnet om etik og ”socialpornografi”): 
o Konspirationsfolket har ordet: 

https://www.dr.dk/drtv/serie/konspirationsfolket-har-ordet_271032 
o De særligt farlige: https://www.dr.dk/drtv/serie/de-saerligt-farlige_292511  
o Hjemløs på Instagram: https://www.dr.dk/drtv/serie/hjemloes-paa-

instagram_6690  
 Anslag fra følgende film/udsendelser (til analyse af fortælleform og dokumen-

tartype, få adgang af læreren til at gense filmene efter behov): 
o "Blodets bånd", Jepsen og Jørgensen 2013  
o "Den sorte boks: Mysteriet om Rasmus", TV2 2008 
o "Rocket Brother" af Kasper Torsting, 2003 
o ”Historier fra en politistation” Lars Schou og Lars Engels, DR 2000 
o ”Kontant”, DR, 15. dec. 2021 

 
Supplerende stof: 

 Fakta og fiktion (af KSP).pdf (teori) 
 Fakta og fiktion PP.pdf (teori) 
 Mødet (Øvig Knudsen).pdf (fra bogen Birkedal, Gyldendal 2004), eksempel på 

blanding af fakta og fiktion 
 Video:  

o Eks. på fakta: TV-Avisen 17.8 1978 (de første 3 min.): 
https://www.youtube.com/watch?v=xmcYLfpCeA0  

o Eks. på fiktion: Arene animationsfilm, 3D College Denmark & Clausen: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXEGH2g3DCo   

o Eks. på faktion: "Slaughterbots", kampagne mod AI (blander fakta og fik-
tion) fra autonomousweapons.org: 
https://www.youtube.com/watch?v=9CO6M2HsoIA  

o Kortfilmen ”Årets flirt” af Sabrina Ferguen (2020), Premiere Shortlist (som 
eks. på filmiske virkemidler): https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/arets-
flirt-/ 

 
Omfang 
 

Fra 25/11 2021 til 13/01 2022: 16 moduler = 32 lektioner a 45 min. = 24 timer; normalsider: 128,8 
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Særlige fo-
kuspunkter 

Det mediemæssige perspektiv, herunder særligt filmiske virkemidler; fx billedudsnit, perspek-
tiv, kamerabevægelse, lys og lyd, klipning mm. Fra læreplanen er opnået: 
- medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler 
- et medieværk 
- analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassediskussion, 
fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle skriveøvelser, grup-
pearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
Titel 4 
 

Nyheder og journalistik 

Indhold Centrale begreber 
1. del af forløbet:  

 Grundlæggende om avisjournalistik: De 5 nyhedskriterier AVISK: Aktuali-
tet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Konflikt – hvorfor udvælges 
stoffet som det gør (dokumentar om hvad der ikke kommer med og hvor-
for). 

 Avistyper: Informationsstof vs. opinionsstof, landsdækkende vs. lokalavis, 
omnibusavis vs. 

 nicheavis osv. Avistyper koblet til vælger- og målgrupper (med udgangs-
punkt i Information, Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske, Kristeligt Dag-
blad). 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 

 Produktion/innovative øvelser/remediering og refleksion: Tænkeskriv-
ning: ”Hvad er en nyhed?” + skriv artikel til skolebladet 

2. del af forløbet: Flygtningekrisen i 2015 fra ”Perspektiver i dansk” (primært i OneNo-
te).  

 Nyhedskredsløb 
 Borgerlig offentlighed 
 gatekeeping/gatewatching (pressen som 4. statsmagt, der holder øje med 

magten) 
 De fem alternative (de sociale) nyhedskriterier. Oploade i et online port-

folio (TEAMS og OneNote) 
 
Kernestof 

 AVIS-K (de 5 nyhedskriterier) + videoerne: 
https://dansksiderne.dk/index.php?id=3466  

 Om avisens to genrer (opinion/holdning og information/fakta): 
https://indidansk.dk/artikel-genretraek  

 Om layout fra ”Ryd forsiden” s. 95 (af Olsson og Poulsen Dansklærerfor-
eningen, 2004) 

 ”Håndbog til dansk” (systime iBog af Larsen, Ole Schultz), særligt om avis-
typer, stofområder og målgrupper samt avisens layout, besøgt jan. 2022: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218  
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 ”Perspektiver i dansk” (af Rangvid og Sørensen, Dansklærerforeningen 
2018), s. 270-300 

 
Supplerende stof: 

 Henrik Nordbrandts digt om en flygtning: 
https://1digtomdagen.blogspot.com/2015/09/vuggevise-af-henrik-
nordbrandt.html 

 De fem sociale nyhedskriterier fra MetroXpress (siden er nedlagt, se pdf) 
 Nagieb Khajas film om Syrien: https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/s3.escenic.video.xstream/2483631.mp4  
 Hertil en række af artikler fra dagspressen fundet og læst i timerne og ar-

tikler i ”Perspektiver i dansk” 
 

Omfang 
 

[Fra 28/01 2022 til 07/03 2022, 12 moduler = 24 lektioner a 45 min. = 18 timer; normalsider: 96,6 

Særlige fokus-
punkter 

Det mediemæssige perspektiv: reflekteret og kritisk tilgang, nyhedsformidling, doku-
mentarisk materiale, analyse af og vurdering af medier i social, historisk og kulturel 
sammenhæng, remediering, produktion af medier i social sammenhæng, kommunikati-
onsanalyse 
It: Kritisk informationssøgning, bidrage til et online læringsfællesskab, refleksion over 
egen mediebrug.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassediskus-
sion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle skrive-
øvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
Titel 5 
 

Selvfremstilling og SoMe 

Indhold Centrale begreber 
 Goffmann: Frontstage og baskstage, face, facetrussel og facework 

(nedtrapning) 
 + Meyrowitz: middle region 
 Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, følelses- og 

holdningsmæssige og handlingsregulerende) 
 Undertekst (indirekte sproghandlinger) 
 Medialekt: ny, online måde at bruge sproget på. Neografi: Ny tegn-

sætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative tegn, hvor teg-
nene mister grammatisk betydning, men får en ny semantisk betyd-
ning) 

 Det retoriske pentagram (afsender-modtager-forhold/analysemodel) 
 Analyse af kommunikationssituationen på Mette Frederiksens opslag 

om makrelmadden ud fra forløbets begreber. 
 Produktion/innovative øvelser/remediering og refleksion: lav en snap, 

udarbejdet analysemodeller i grupper 
 
Kernestof 

 I kompendiet ”Perspektiver – Selvfremstilling og SoMe”:  
 ”Perspektiver i dansk” (af Rangvid og Sørensen, Dansklærerforeningen 
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2018), s. 86-89, 94-95, 98-103 
 Kommentarspor til Fie Laursens ”Min ærlighed” 
 Digte i kompendiet: 

o Casper Eric: ”jeg har en samtale” 2014 i digtsamlingen ”7/11” 
(trykt fra antologien til ”Perspektiver” s.30-31) 

o Kasper Bjerre: to uddrag fra digtsamlingen ”Svovl” 2016 (trykt fra 
antologien til ”Perspektiver” s.32-33) 

 Video: 
o Uploaded’, Kampagnefilm lavet af Medierådet for Børn og unge, 

2017, ”Oploadet”: 
https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/foraeldre-
som-digitale-rollemodeller   

o Fie Laursen: ”Min ærlighed” (find på YouTube eller spørg lære-
ren for adgang) 

 Kompendiet ”Medialekt” (Hougaard, Tina Thode m.fl. “Sprog I sociale 
medier”, Dansklærerforeningens forlag (2018) s. 56 – 73) 

 Novellen ”Ved Alteret” af Herman Bang, 1880 (selvfremstilling i littera-
turhistorien) 

 I pdfen ”Prøveeksamen makrelmad”: 
o Tekst 1: Facebook-opslag af Mette Frederiksen d. 30. januar 

2021 
o med uddrag af kommentarsporet. 
o Tekst 2: nyheder.tv2.dk 3. feb. 2021 https://nyheder.tv2.dk/2021-

02-03-mettefrederiksen-delte-billede-af-sin-makrelmad-
kommentatorer-haefter-sig-ved-det-hun   

 Det retoriske pentagram: 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/index.php?id=138   

 
Supplerende stof: 

 Forfatterweb: ”Caspar Eric”: https://forfatterweb.dk/oversigt/eric-caspar 
 Sproghandlinger: https://www.youtube.com/watch?v=RRB8G9XmwNA   
 Selvfremstilling PP (ligger som pdf) 

 
Omfang 
 

Fra 08/03 2022 til 21/04 2022, 15 moduler = 30 lektioner a 45 min. = 22,5 timer; 
normalsider: 120,8 

Særlige fokus-
punkter 

Det mediemæssige perspektiv:  
– kommunikationsanalyse 
– medieanalyse og -fortolkning 
– analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammen-
hænge 
– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge 
kritisk-analytisk, ansvarligt og reflekteret til de digitale medier og deres anvendelses-
muligheder.  
udarbejdelsen af skriftlige, mundtlige og multimodale produktioner 
kreative og innovative løsninger med it i faglige sammenhænge 
Elevernes arbejde med at udvikle og reflektere over egen digitale identitet 
Det sproglige perspektiv: sproglig analyse, fortolkning og vurdering 
Det litterære perspektiv:  
litteraturanalyse og -fortolkning 
litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer 
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tekster gennem kreative arbejdsprocesser. 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassedis-
kussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle 
skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
Titel 6 
 

”Lykke-Per” og Pontoppidan 

Indhold Centrale begreber 
Litteraturhistorisk periode: Det moderne gennembrud ca. 1871-1910, opgør med 
traditioner og forrige periode (romantik). Georg Brandes siger at litteraturen skal 
sætte problemer under debat. 
Henrik Pontoppidan (1857-1943), dansk forfatter, præstesøn og ingeniør. Ville bl.a. 
sætte de fattiges problemer til debat i litteraturen. 
Om romanen Lykke Per (1898-1904) samt tv-serien af samme navn. Historien er del-
vist inspireret af Pontoppidans liv. Per (Peter) symboliserer brydningen mellem tradi-
tion og modernitet og mellem arv og miljø. Per vil stikke af fra sit miljø (traditionerne) 
og forfølge sin ”arv”, dvs. sine egne evner og ambitioner. Han ender med at finde 
”lykken” alene – måske fordi hans miljø (opvæksten som præstesøn) var stærkere 
end hans evner.  
 
Kernestof 

 Bille August (instruktør): ”Lykke-Per”, udgave fra TV2 i 4. dele, besøgt 
via CFU (få adgang af lærere) 

 DR: ”Øgendahl og de store forfattere” (Henrik Pontoppidan), dr.dk: 
https://www.dr.dk/skole/henrik-pontoppidan  

 ”Henrik Pontoppidan og DMG – forfatterweb.pdf” (af Johannes Fibiger 
og Troels Hughes Hansen, forfatterweb 2002 og 2018) 

 
Supplerende stof: 

 Anny madsen på litteratursiden.dk 2018, besøgt 2022: 
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/lykke-af-henrik-pontoppidan 

 PowerPoint: Pontoppidan Lykke Per PP (ligger som pdf) 
 

Omfang 
 

Fra 28/04 2022 til 16/05 2022, 5 moduler = 10 lektioner a 45 min. = 7,5 timer; 
normalsider: 89,3 

Særlige fokus-
punkter 

Det litterære perspektiv. ”Lykke-Per” som værk og remediering – der arbejdes videre 
i forløbet om det moderne gennembrud. 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klassedis-
kussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og individuelle 
skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 


