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 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb 
 

 

Forløb 1 Kan man misforstå en tekst? Introduktionsforløb 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 B. Darger: ”Mundtligt og skriftligt sprog” og ”Fakta og fiktion”, i Begreb om 

dansk (2009) 

 B. Langdahl, m.fl.: ”De skønlitterære hovedgenrer”, i Krydsfelt (2010) 

 J. Fibiger, m.fl.: ”Analyse – fortolkning – perspektivering”, i Litteraturens veje 

(2010) 

 J. Fibiger, m.fl.: ”Betydning”, i Litteraturens veje (2010) 

 O. Schultz Larsen: ”Motiver” og ”Tema”, i Håndbog til dansk (2015) 

 P. Hansen, m.fl.: ”Kan man misforstå en tekst?”, i Litteraturhåndbogen (1987) 



 P. Lützen: ”Billedsprog”, i Analyse og relevans (2003) 

 Emil Aarestrup: Angst (1838) og Nordekspeditionen (1838), digte 

 

Supplerende stof 

 Diverse genreeksempler inden for fakta og fiktion 

 Eget materiale om fagets identitet og arbejdsformer, herunder om 

teamsamarbejde 

 

Omfang  15 timer og fagligt stof svarende til ca. 60 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Introduktion til fagets identitet, metoder og professionsmæssige muligheder 

 Det udvidede tekstbegreb og tekstens hvad, hvordan og hvorfor 

 Kommunikationssituation, genreforståelse og læserkontrakt 

 Billedsprog og øvelser om realplan og billedplan 

 Om mundtlig og skriftlig formidling, herunder forskelle på fremstillingsformer 

(redegøre, analysere, fortolke, vurdere og diskutere) 

 Produktivt og refleksivt arbejde med skriftlighed (kreative skriveøvelser) 

 Screening: Hurtigskrivning, diktat og læsehastighed/læseforståelse 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde i forskellige varianter, pararbejde, individuelle 

skriveøvelser 

 

 

 

Forløb 2 Litteratur og film: Metoder til analyse og fortolkning 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 B. Langdahl m.fl. (red.): ”Litterære strategier” (om interne og eksterne 

analysemetoder), i Krydsfelt (2010) 

 B. Langdahl m.fl. (red.): ”Veje til værkanalyse af medier” (om filmiske 

virkemidler), i Krydsfelt (2010) 

 B. Langdahl m.fl. (red.): ”Remedieringsanalyse” og ”Fem fortællemæssige 

forskelle på litteratur og film” i Krydsfelt (2010) 

 H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren (1845), eventyr 

 Johannes V. Jensen: Nåede de færgen? (1925), novelle 

 Alfred Hitchcock: Psycho (1960), spillefilm 

 

Værk # 1: 

 Carl Th. Dreyer: De nåede færgen (1948), kortfilm 

 

Supplerende stof  

 Krogh og Schmidt: ”Freuds psykoanalyse”, i Gys, splat & Freud (1994) 

 Sigmund Freud: ”Kong Ødipus”, i Arild (red.): Psykoanalyse. En antologi 

(1974) 

 Eget materiale om Freuds teori om ”Det uhyggelige” 

 J. Fibiger, m.fl.: ”Eventyr”, i Litteraturens veje (2010) 

 Perspektiverende eksempler på synsvinkel, belysning, kamera, intertekstualitet, 



symbolske billeder og lyd fra bl.a.: 

o Alfred Hitchcock: Marnie (1964), spillefilm 

o John Carpenter: Halloween (1978), spillefilm 

 

Omfang  30 timer og fagligt stof svarende til ca. 160 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Interne og eksterne analysemetoder til fiktive tekster (film og litteratur)  

 Litterære og filmiske virkemidler 

 Tematisk og æstetisk læsning, herunder teksternes funktion og oplevelsesværdi 

 Øvelser med remediering 

 Øvelser i skriftlig, faglig formidling: Den analyserende artikel 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriveøvelser og mundtlige fremlæggelser 

 

 

 

 

Forløb 3 Nyhedsformidling og dokumentar: Den vinklede virkelighed 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 Langdahl m.fl. (red.): ”Fakta og fiktion, koder og kontrakter”, i Krydsfelt (2010) 

 Olsen og Schou: ”Blandingsformer”, i Levende billeder (2007) 

 Horsbøl og Harboe: ”At analysere levende billeder” (filmiske virkemidler, fakta- 

og fiktionskoder), i Den iscenesatte virkelighed (2005) 

 Horsbøl og Harboe: ”Dokumentar”, i Den iscenesatte virkelighed (2005) 

 Langdahl m.fl. (red.): ”Fakta i medierne” (om informations- og opinionsgenrer 

og nyhedstrekant), i Krydsfelt (2010) 

 Langdahl m.fl. (red.): ”Nyhedsanalyse” og ”Sproglige virkemidler i 

journalistik”, i Krydsfelt (2010) 

 Eget materiale om kommunikationsanalyse, nyhedskriterier og vinkling 

 Eksemplificerende nyhedsartikler i trykte og digitale medier til analyse, 

diskussion og afprøvning af fagets teori  

 Uddrag fra følgende dokumentarserier: 

o Herlufsholm (DR, Anders Agger, 2004) 

o Luk mig ind, det er Blachman (DR, Thomas Blachman, 2015) 

 

Værk # 2: 

 Bonnie og de 1000 mænd (DR, Mette Korsgaard, 2015), dokumentarfilm, 

http://udsatteundervisning.dk/bonnie/ 

 

Supplerende stof 

 B. Langdahl (red.): ”Fortællende journalistik”, i Krydsfelt (2010) 

 Herman Bang: Uddrag fra ”Branden på Christiansborg”, artikel i 

Nationaltidende d. 4.10.1884 

 Rikke Grosell: ”Den største luder i ny DR-dokumentar er ikke Bonnie, men 

DR”, debatindlæg i Politiken, d. 19.9.2015 

http://udsatteundervisning.dk/bonnie/


 

Omfang  30 timer og fagligt stof svarende til ca. 160 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Mediebilledet i dag og forståelse af medietekster i trykte og digitale medier  

 Kritisk-analytisk læsning: Medieteksternes hensigt og funktion og forståelse af 

journalistiske virkemidler (nyhedskriterier, vinkling og nyhedstrekanten) 

 Genreforståelse: Nyhedsartikler, opinionsartikler, dokumentargenrer og 

blandingsformer 

 Analyse og fortolkning af ikke-fiktive tekster: Sproglig analyse og 

medieanalyse, herunder faktakoder (autencitetsmarkører) og fiktionskoder 

 Skriftlig udtryksfærdighed og genrebevidsthed: Egen produktion af 

nyhedsartikler 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde i forskellige varianter, kursistfremlæggelser, 

skriveøvelser 

 

 

 

 

Forløb 4 Tekst, kultur og samfund: Tekster fra 1870-1914  

 

Indhold 

 

Kernestof 

 J. Fibiger: ”Det moderne gennembrud”, i Litteraturens linjer (2005) 

 J. Jacobsen og C. Paldam: ”Gennembrud”, i De moderne gennembrud 1870-

1914 (2011) 

 J. Fibiger: ”Realisme”, ”Naturalisme” og ”Impressionisme”, i Litteraturens veje 

(2005) 

 Jacobsen og Paldam: ”Nyt formsprog i billedkunsten efter 1900”, i De moderne 

gennembrud 1870-1914 

 Karl Marx og F. Engels: Uddrag af Det kommunistiske partis manifest (1848) 

 Gustave Courbet: Stenhuggerne (1849), maleri 

 Georg Brandes: Uddrag af Indledning til hovedstrømninger (1871, udg. 1872) 

 Eugéne Pottier: Internationale (1871, dansk udg. 1911), digt 

 Claude Monet: Impression. Solopgang (1872), maleri 

 J.P. Jacobsen: To verdener (1879), novelle 

 Henrik Ibsen: Uddrag af Et dukkehjem (1879), drama 

 Amalie Skram: Uddrag af Constance Ring (1885), roman 

 Herman Bang: Uddrag af Fattigliv / Nogle fattigbesøg før jul (1880), artikel 

 Erik Henningsen: Sat ud (1892), maleri 

 Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (1894), novelle 

 Martin Andersen Nexø: Uddrag af Pelle Erobreren, bd. 4 (1906-10), roman 

 

Supplerende stof 

 J. Jacobsen og C. Paldam: Supplerende materiale om de naturvidenskabelige, 

politiske og sociale forhold fra De moderne gennembrud 1870-1914 (2011) 

 Kristensen og Christensen: ”Romantik og realisme”, ”Impressionisme” og 

”Realisme og modernisme”, i Billedanalyse (1989) 



 J. Fibiger: ”Romantikken” og ”Mellemkrigstiden” i Litteraturens linjer (2005) 

 Eget materiale om realisme og modernisme, herunder de europæiske 

forudsætninger 

 Bille August: Lykke-Per (2018), spillefilm 

 Schack Staffeldt: Indvielsen (1804), digt 

 C. D. Friedrich: Vandreren over tågehavet (1818), maleri 

 Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (1819), digt 

 N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst (1820), digt 

 St. St. Blicher: Præludium (1838), digt 

 Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue (1825), maleri 

 H. C. Andersen: Danmark, mit fædreland (1850), digt 

 P. C. Skovgaard: Bøgeskov i maj (1857), maleri 

 Oskar Hansen: Danmark for folket (1934), digt 

 Eksemplificerende billeder af periodens malere i Danmark og Europa (udvalgt af 

projektgrupperne) 

 

Omfang 30 timer og fagligt stof svarende til ca. 220 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Træk af dansk litteraturs historie med fokus på historisk og tematisk læsning af 

fiktive tekster fra perioden 1870-1914 

 Perspektivering bagud til romantikken og fremad til modernismen i 

mellemkrigstiden 

 Samspil mellem tekst, kultur og samfund, herunder de internationale 

forudsætninger (politiske, religiøse, filosofiske, kunstneriske, teknologiske og 

naturvidenskabelige frembrud i Europa) 

 Teksternes betydning og funktion i samtiden og i eftertiden, herunder forskelle 

på realisme og modernisme 

 Øvelser i faglig formidling: Mundtlige oplæg 

 Øvelser i skriftlig, faglig formidling og udtryksfærdighed: Fokus på den 

analyserende artikel 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Projektarbejde og fremlæggelser, ekskursion til Statens Museum for Kunst (fokus på 

billedanalyse og ismer i kunsten), ekskursion til Musikteatret (filmforevisning af 

Lykke-Per) 

 

 

 

 

 

Forløb 5 Identitet og eksistens: Temaer på tværs af tid og genrer 

 

Indhold 

 

Kernestof  

 J. Fibiger: ”Efterkrigstiden” og ”Modernismen”, i Litteraturens linjer (2005) 

 Folmer Leide: ”Eksistenspsykologi” (om eksistentialismen), i Kirstein m.fl.: 

Psykologiske retninger (1989) 

 Myte: Paradisets have og Syndefaldet (1. Mosebog, ca. 600 fvt.) 

 Folkevise: Ebbe Skammelsøn (før 1570) 

 Karen Blixen: Vinger (ca. 1915), digt 



 Robert Frost: Den vej, jeg ikke valgte (1916), digt 

 Edith Södergran: Vierge moderne (1916), digt 

 Tom Kristensen: Angst (1930), digt 

 Gustav Munch-Petersen: det (1932), digt 

 Charlie Chaplin: Uddrag af Moderne tider (1936), spillefilm 

 Tove Ditlevsen: Barndommens gade (1942), digt  

 Morten Nielsen: Forårets horisont (1943), digt 

 Martin A. Hansen: Roden (1948, udgivet 1955), novelle 

 Peter Seeberg: Hullet (1962), novelle 

 Klaus Rifbjerg: Engang (1965), digt 

 Benny Andersen: Svantes lykkelige dag (1972), digt/sang 

 Trille: Min lille sol (1975), digt/sang 

 Dan Turèll: Dagens Disney Evangelium (1976), digt 

 Vita Andersen: Jeg kan jo også blive gift (1977), digt 

 Michael Strunge: Coma (1981), digt 

 Kim Larsen: De smukke unge mennesker (1988), digt/sang 

 Peter Weir: Døde poeters klub (1989), spillefilm 

 Camilla Christensen: Spasser (1996), novelle 

 Gary Ross: Pleasantville (1998), spillefilm 

 Fred Breinersdorfer: Sommersøndag (2008), kortfilm 

 Folkeklubben: Sort Tulipan (2018), digt/sang 

 

Værk # 3: 

 Eugene Ionesco: Den skaldede sangerinde (1950), drama 

 

Supplerende stof 

 J. Fibiger, m.fl.: ”Myte”, i Litteraturens Veje (2010) 

 O. Benn og J. Jacobsen: ”Om Syndefaldsmyten”, ”Om Ikarosmyten”, ”Myten 

om Narcissus og Ekko” og ”Myten om Ødipus”, i Mytemotiver i dansk litteratur 

(2005) 

 Albert Camus: Uddrag af Sisyfosmyten (1942) 

 J. Sløk: ”Det absurde”, uddrag fra Det absurde teater og Jesu forkyndelse (1968) 

 J. Fibiger, m.fl.: ”Middelalderen”, i Litteraturens linjer (2005) 

 

Omfang 30 timer og fagligt stof svarende til ca. 200 sider  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Analyse og fortolkning af fiktive tekster 

 Æstetisk og tematisk læsning: Hvordan oplever vi tekster på tværs af tid og 

genrer og bruger dem til at erkende og bearbejde eksistentielle og 

identitetsmæssige problemstillinger? 

 Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer med fokus på de 

eksistensfilosofiske strømninger i efterkrigstiden 

 Mytemotiver og intertekstuelle referencer 

 Øvelser i faglig formidling: Skriftlige analyser og mundtlige oplæg 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Læreroplæg, projektarbejde, ekskursion til Teatret ved Sorte Hest (forestillingen 

Den skaldede sangerinde) 

 



 

 

 

Forløb 6 Kommerciel kommunikation: Målgruppe, budskab og virkemidler 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 Kristensen og Christensen: ”Hvad siger reklamer? Og hvordan?” og ”Hvad er 

livsstil?”, i Reklametid (2002) 

 P. Lützen: ”Det udvidede produkt”, i Sprog og kommunikation (2005) 

 Bregendahl m.fl.: ”AIDA-modellen”, i Afsætning 1 (2011) 

 Bregendahl, m.fl.: ”Komposition”, i Markedskommunikation (2011) 

 Johansen og Møller: ”Farvecirklen”, i Litteraturens grundbegreber (2002) 

 Kristensen og Christensen: ”Farver”, i Billedtid 1 (1998) 

 L. P. Andersen: ”Argumentation” og ”Appelformer”, i Grønholdt m.fl. (red.): 

Markedskommunikation (2006) 

 M. Haase, m.fl.: ”Reklamepsykologi”, i Reklamepsykologi (2011) 

 Eget materiale om kampagneplanlægning, behovsteori og promotionformer, 

herunder advertorials 

 Diverse reklamer online og på print til diskussion og afprøvning af fagets teori, 

bl.a.:  

o ”Help a Dane” (kampagnefilm for solbeskyttelse, Kræftens 

bekæmpelse), https://www.youtube.com/watch?v=NTrPu9xQyMQ    

o ”But why?” (kampagnefilm mod rygning, Sundhedsstyrelsen), 

https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY 

 

Værk # 4 (relateret til projektforløb om reklamekampagne); 

 Sven Wernström: Peter Fidus (1973), børnebog 

 

Supplerende stof 

 Sundhedsstyrelsen: ”But Why?” (kampagnebeskrivelse, bureau: Advice18 og 

Vizeum), i Reklamen til Eksamen (2018) 

 M. Bregendahl, m.fl.: ”Analyse af Sorbits-reklame”, i Markedskommunikation 

(2011) 

 Asger Liebst: ”Tema: Kvinder”, i Reklamedrøm (2004) 

 Shu-bi-dua: Minus til plus (1978), sang/digt 

 Michael Strunge: REKLAME (1979, udgivet 1980), digt 

 

Omfang 25 timer og fagligt stof svarende til ca. 120 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Projektforløb med egen produktion og formidling af kommerciel 

kommunikation i multimodale formater: Anvende faglig viden og metoder til at 

løse en virkelighedsnær problemstilling (case: Skolen oplever fald i antallet af 

kursister. Hvordan kan en kampagne øge kendskabsgrad og kursistantal?)  

 Analyse af kommercielle tekster i både trykte og digitale medier: 

Kommunikationsforhold, budskabsindhold og budskabsudformning (sproglige, 

kompositoriske, visuelle og psykologiske virkemidler) 

 Grænseflader mellem reklame og journalistik (advertorials) 

 Perspektivering til 1970’ernes kapitalisme- og reklamekritik  

 Øvelser i faglig formidling: Mundtlige oplæg 

https://www.youtube.com/watch?v=NTrPu9xQyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY


 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Projektarbejde med fremlæggelser af egne kampagneproduktioner (herunder film og 

indhold til sociale medier), læreroplæg 

 

 

 

Forløb 7 Retorik og argumentation i den offentlige debat 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 B. Darger, m.fl.: ”Retorik og argumentation”, Begreb om dansk (2009) 

 B. Langdahl, m.fl. (red.): ”Hvad er et argument?” og ”Appelformer”, i Krydsfelt 

(2010) 

 H. Poulsen: ”Argumenttyper”, i Dansk for voksne 2 (2002) 

 H. Poulsen: ”Gyldige og ugyldige argumenter”, i Dansk for voksne 2 (2002) 

 J. Sørensen: ”Diskursanalyse”, i Metoder i dansk (2011) 

 B. Bjerre, m.fl.: ”Denotation og konnotation”, i Ind i sproget (2013) 

 Eget materiale om interessentanalyse, sproglige virkemidler og 

argumentationskneb 

 Diverse debatindlæg samt uddrag fra Debatten, DR2 og Detektor, DR2 med 

eksempler på retorik og argumentation i den offentlige debat, herunder 

o Stråmandstrick, https://www.youtube.com/watch?v=NTDdTcmzZ5o  

o Personangreb, https://www.youtube.com/watch?v=_GyYYX-6HPw  

o Hård retorik i dansk politik, 

https://www.youtube.com/watch?v=dFTvgHmZ1Hg  

 Johanne Schmidt-Nielsen: Tale 1. maj 2015  

 Analyser af tekster fra vejledende opgavesæt 2, EMU, 

https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/hf/2018.html 

 

Supplerende stof 

 Th. Hoffman: ”Farvede ord ødelægger den politiske debat, videnskab.dk, 

13.5.2008, https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/farvede-ord-odelaegger-

den-politiske-debat  

 Th. Hoffman: ”Spindoktor: Politikere er jo ikke som Martin fra X Faktor”, 

13.5.2008, videnskab.dk, https://videnskab.dk/kultur-samfund/spindoktor-

politikere-er-jo-ikke-som-martin-fra-x-factor 

 Jason Reitman: Thank you for smoking (2005), spillefilm 

 

Perspektivering til oplysningstiden og argumentation hos Holberg: 

 

 J. Fibiger: ”Oplysningstiden”, i Litteraturens linjer (2005) 

 Ludvig Holberg: Uddrag af Erasmus Montanus (1723), drama  

 

Omfang  30 timer og fagligt stof svarende til ca. 160 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 Analyse og vurdering af ikke-fiktive teksters kommunikative betydning: 

Retorisk analyse (kommunikationssituation, Toulmins argumentationsmodel, 

diskurs, appelformer, og argumentationskneb) 

 Kritisk-analytisk vurdering af den offentlige debat i medierne, herunder 

https://www.youtube.com/watch?v=NTDdTcmzZ5o
https://www.youtube.com/watch?v=_GyYYX-6HPw
https://www.youtube.com/watch?v=dFTvgHmZ1Hg
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/hf/2018.html
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/farvede-ord-odelaegger-den-politiske-debat
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/farvede-ord-odelaegger-den-politiske-debat
https://videnskab.dk/kultur-samfund/spindoktor-politikere-er-jo-ikke-som-martin-fra-x-factor
https://videnskab.dk/kultur-samfund/spindoktor-politikere-er-jo-ikke-som-martin-fra-x-factor


kommunikation på de sociale medier 

 Mundtlig udtryksfærdighed i praksis: Tale, præsentation/oplæg, diskussion og 

formålsbestemte samtaler (modtagerfokus, ordvalg, disposition, personlig 

fremtræden og at kunne argumentere for et synspunkt) 

 Skriftlighedsforløb: Situationsbestemt skriftlig formidling og udtryksfærdighed: 

Egen produktion af debatindlæg, individuelle ansøgninger og træning i 

eksamensgenrer (fokus på den debatterende artikel) 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde, pararbejde, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, skriveøvelser 

og debatrollespil 

 

 

 

 

Forløb 8 Dansk pop/rocklyrik: Tekst og paratekst 

 

Indhold 

 

 

Kernestof 

 M.D. Fangel: Redigerede uddrag fra Dansk rocklyrik efter 2000 (2013)     

 Nik & Jay: Pop-pop! (2004), musikvideo: 

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

 Sterling: Yndigt land (2006) 

 Simon Kvamm: D.T.A.P. (2009) 

 Simon Kvamm: Danmark Man Dark (2009), musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7EO1mpkRyc                                                                 

 The Minds of 99: Til Dem. Nytårstale 2015 (2015), musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tcPV2jJGDI  

 Peter Sommer: Elskede at drømme, drømmer om at elske (2018), musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VQhd8ClzBw  

 Folkeklubben: Men ikke endnu en vinter (2018), musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CdB3Lh8xAfQ 

 Naja Marie Aidt / Nicolaj Nørlund: Den bløde milde nat (2019), musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kE78jGd4CA 

 

Værk # 5: 

 Sys Bjerre: Gør det selv (2008), lyrik, popalbum 

 

Supplerende stof 

 Kursisternes selvvalgte pop/rocksange 

 Perspektivering til salmer og politiske sange som brugslyrik: 

o Jakob Knudsen: Morgensang (1891) 

o O.U. Overby: Snart dages det brødre (1871) 

 

Omfang 30 timer og fagligt stof svarende til ca. 60 sider 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 Analyse og fortolkning af pop/rocklyrikkens tekster (sproglig og litterær 

analyse) og paratekster: Musik (musiksemiotisk analyse), video (filmanalyse) 

og cover (billedanalyse) 

 Perspektivering til andre lyriske genrer med musikledsagelse og brugsfunktion 

(salmer og politiske sange) 

https://www.youtube.com/watch?v=lRGartMIQAI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7EO1mpkRyc
https://www.youtube.com/watch?v=2tcPV2jJGDI
https://www.youtube.com/watch?v=0VQhd8ClzBw
https://www.youtube.com/watch?v=CdB3Lh8xAfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4kE78jGd4CA


 Øvelser i faglig formidling: Mundtlige oplæg   

 Skriftlighedsforløb: Kreative skriveøvelser (egen produktion af digte)  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Projektarbejde, klassedialog, læreroplæg, fremlæggelser for klassen, skriveøvelser 

 

 

 

 

Forløb 9 Litterære klassikere 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 Udvalg af tidligere læste klassikere fra dansk litteratur: 

o Ludvig Holberg: Uddrag af Erasmus Montanus (1723), drama 

o St. St. Blicher: Præludium (1838), digt 

o Emil Aarestrup: Angst (1838), digt 

o H. C. Andersen: Hyrdinden og skorstensfejeren (1845), eventyr 

o Henrik Ibsen: Uddrag af Et dukkehjem (1879), drama 

o Tove Ditlevsen: Barndommens gade (1942), digt 

o Peter Seeberg: Hullet (1962), novelle 

 

 Udvalg af klassikere fra verdenslitteraturen: 

o Homer: Uddrag af Odysséen (ca. 700 fvt.), digt 

o Daniel Defoe: Uddrag af Robinson Crusoe (1719), roman 

o Mary Shelley: Uddrag af Frankenstein (1818), roman 

 

Værk # 6: 

 Hans Scherfig: Det forsømte forår (1940), roman 

 

Supplerende stof 

 Kb.dk (Det Kgl. Bibliotek): ”Hvad er en klassiker?”, 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/klassikerdefinition.html  

 S. Hartlev: ”Kender du dine ny-klassikere?”, 

https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/kender-du-dine-ny-klassikere 

 Uvm.dk (Undervisningsministeriet): ”Den fælles kanon”, i Dansk litteraturs 

kanon, http://static.uvm.dk/publikationer/2004/kanon/hel.html#kap06 

 N. D. Nyegaard: “Homer”, https://litteratursiden.dk/forfattere/homer 

 J. K. Schou: “Robinson Crusoe”, https://litteratursiden.dk/boeger/robinson-

crusoe-0 

 N.R. Knudsen: “Historien om Frankenstein”, 

https://litteratursiden.dk/artikler/historien-om-frankenstein-af-mary-shelley 

 Peter Schrøder: Det forsømte forår (1993), spillefilm 

 

Omfang  25 timer og fagligt stof svarende til ca. 160 sider 

 

Særlige  

fokuspunkter 

 

 Analyse og fortolkning af fiktive tekster 

 Refleksion og diskussion om kanontekster og klassikere nationalt og 

internationalt: Hvad skaber en klassiker? Tekst, kontekst, reception, tid og sted  

 Teksternes betydning og funktion i samtiden og i eftertiden 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/klassikerdefinition.html
https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/kender-du-dine-ny-klassikere
http://static.uvm.dk/publikationer/2004/kanon/hel.html#kap06
https://litteratursiden.dk/forfattere/homer
https://litteratursiden.dk/boeger/robinson-crusoe-0
https://litteratursiden.dk/boeger/robinson-crusoe-0
https://litteratursiden.dk/artikler/historien-om-frankenstein-af-mary-shelley


 Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Gruppearbejde i forskellige varianter, klassedialog, kursist- og læreroplæg 

 

 

 

 

 

Forløb 10 Repetition 

 

Indhold 

 

Kernestof 

 Repetition af kernestof fra de foregående forløb 

 

Supplerende stof 

 Repetition af supplerende stof fra de foregående forløb 

 

Omfang 15 timer  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

I repetitionsforløbet er alle fagets kernestofområder og de faglige mål sat i spil med 

særligt fokus på følgende kompetencer: 

 

 At kunne analysere og fortolke fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder at 

kunne demonstrere viden om fagets metoder (litterære teksteksterne og 

tekstinterne analysemetoder, kommunikationsanalyse, medieanalyse, sproglig 

analyse og retorisk analyse) 

 At kunne forstå og perspektivere til samspillet mellem tekst, kultur og samfund, 

herunder at kunne anvende viden om træk af den danske litteraturs historie og 

kendskab til mediebilledet i dag 

 At kunne formidle et fagligt indhold både mundtligt og skriftligt 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Gruppearbejde i forskellige varianter, klassedialog, læreroplæg og ekskursion til 

Fælledparken (1. maj) 

 


