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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Sommer 2019 

 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) 
Rikke Randorff Hegnhøj (halvdelen af klassen 1. år) 
Mads Krogh Lemminger (pædagogikumkandidat efterår 2017)  
Nina Esper (pædagogikumkandidat 2017-18) 
Sofie Adsersen 

Hold 2y_dansk (1.p og 1.q 2017-18)  

– Bemærk: De første fem forløb findes i to udgaver! 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introforløb: tekstanalyse + skriftlighed 

Titel 2 Nyhedsformidling 

Titel 3 Lyrik (inkl. rocklyrik – 1. værk) 

Titel 4 Oplysningstiden 

Titel 5 Dokumentar (inkl. 2. værk) 

Titel 6 Dansk-historieforløb (+ historieopgave) 

Titel 7 Retorik 

Titel 8 Storby og globalisering 

Titel 9 1900-tallet (inkl. 3. værk) 

Titel 10 Digitalisering (og litteraturens rolle) (inkl. 4. værk) 

Titel 11 Filmanalyse – kortfilm og dokumentar 

Titel 12 Professioner og kompetencer (inkl. 5. værk) 

Titel 13 Romantikken – strømninger i 1800-tallet 
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Titel 14 
Symbolisme og modernisme – og generelt om 1900-tallet  (inkl. 6. værk) 
 

Titel 15 Repetition og eksamensforberedelse 

 

 

 

Titel 1 

 

Introforløb: tekstanalyse + skriftlighed 

Indhold 

 
1.P  

 

Anvendt grundbog hele forløbet begge hold:  

Kjær-Hansen og Bertelsen: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, Systime i-bog.  

 
Kernestof:  
 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier” (Systime 
iBog 2017): ”Fiktionskontrakt”, ”Faktakontrakt”, ”1.1 Dansk er mange ting”, ”1.2 
Dansk er et hermeneutisk fag”, ”Ordklasser”, ”Sætningsopbygning”.  
Claus Holst: Dansk på NY (Systime 2017): ”Genrer” og ”Faktatekster har fire 
hovedfunktioner” og ”Fiktive tekstformer”. 
Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø: Til tasterne – skriftlighed i dansk (LR 
Uddannelse 2016), ”kap. 1 At skrive en artikel”.  
 
Uddrag af Peter Seeberg: Patienten (1962)  
Emil Aarestrup: Angst (1838)  
Helle Helle: En stol for lidt (1996)  
Jakob Ejersbo: Blomster (2000)  
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920)  
St. St. Blicher: Skinsyge (1845) 
 
Supplerende stof:  
 

Analysemodeller til litterær analyse (fra ”Litteraturhistorien på langs…”) 
”Danish Mother Seeking” (Youtube)  
Uddrag af Mirror (Joakim Ladefoged 2008)  
Uddrag af Chris McDonald: ”Den magiske pille”  
Uddrag af sæson 4 af Klovn: ”Sankthans” (2010)  
Kortfilmen ”Strangers” (Israel 2003)  
Lærerproduceret materiale om skrivning og skriftlighed  
Uddrag af Christina Hagen: White Girl (2012)  
 
Værktøjer:  
 
Sproget.dk  
Ordnet.dk  
Skriveportalen.dk  
 

1.Q Anvendt grundbog hele forløbet begge hold:  

Kjær-Hansen og Bertelsen: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, Systime i-bog.  

 

Kernestof: 
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Jacob Ejersbo: ”Blomster” (fra ”Superego”) (2000) 

Introduktion til tekstgenrer: lyrik – epik – drama m.m. 

Analysemodeller til litterær analyse (fra ”Litteraturhistorien på langs…”) 

Katrine Marie Guldager: ”Blomster” (fra ”København”, 2004) 

Portræt af Guldager (https://www.youtube.com/watch?v=ZGHJGFtBtBg) 

Isam B: ”I Danmark er jeg født” 

H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” (”Danmark, mit fædreland”, 1850) 

Kortfilmen ”Blomsterfangen” (1996) af Jens Arentzen (på Filmcentralen) 

 

Supplerende: 

 

Introduktion til artikelskrivning 

Portrætinterviewet som genre: Klassens Blå Bog 

To portrætinterview fra Ud&Se 

Kortfilmen ”Strangers”, 2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA) 

 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier (Systime iBog  
2017): ”Fiktionskontrakt”, ”Faktakontrakt”, ”1.1 Dansk er mange ting”, ”1.2 
Dansk er et hermeneutisk fag”.  
Claus Holst: Dansk på NY (Systime 2017): ”Genrer” og ”Faktatekster har fire 
hovedfunktioner” og ”Fiktive tekstformer”. 

 
Værktøjer:  
 
Sproget.dk  
Ordnet.dk  
dsn.dk 
Skrivopgave.kk.dk 
Forfatterweb.dk 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Tilegnelse af gode studievaner 
Kendskab til fagets og uddannelsens indhold, metode og værktøjer 
Arbejde med grundlæggende danskfaglige begreber, f.eks. berettermodellen, 
filmiske virkemidler, genrebegreber, billedsprog, stilfigurer m.m. 
Tekstanalyse 
Skriftlighed og sprogrigtighed, herunder kreativ skrivning 
Videoproduktion 

Genrekendskab, epik, lyrik og drama, medie-, lyrik- og litterær analyse herunder 

fakta- og fiktionsgenrer, fakta- og fiktionskoder, hermeneutisk metode, 

fortolkning, tema, det udvidede tekstbegreb, fortællertyper, personkarakteristik 
Skrivning og skriftlighed, formidlingsbevidsthed, fagfælle-respons og konstruktiv 
kritik, skriveproces, grammatik, ordforråd, artikelgenren, værktøjer til sproglig 
hjælp.  

 

Omfang Svarende til mellem 60 og 90 sider 

 

Titel 2 Nyhedsformidling 

https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA
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Indhold 

1.P 

Kernestof: 
 
Fra Den iscenesatte virkelighed (Systime 2017): ”Er det fup eller fakta at tale om 
fakta og fiktion?”, ”Kildetyper”, ”Mediering og medialisering”, ”De fem 
nyhedskriterier”, retorisk pentagram, nyhedsmediers målgrupper. 
Uddrag af Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier 
(Systime iBog 2017): Afsnit om nyhedsteksters komposition 
 
Diverse klip fra TV-avisen: ”Tuberkulose i Thisted”, ”Juletræet i Kokkedal”. 
Klip fra TV2- Nyhederne: ”Polterabend” 
Lærerproduceret materiale om nyhedsformidling i historisk perspektiv, 
nyhedskriterier 
TV-Avisen fra 27. oktober 2017 
Information, 3. februar 2006: ”Mediekommentar: Verden ifølge forsiden” 
Video: ”Hvad er et godt pressefoto?”: https://vimeo.com/130300879 
 
Supplerende:  
 
BT: ”15-årige Sofie fik delt sexvideo på nettet: Nu vil regeringen hæve straffen for 
hævnporno”, 3. februar 2017. 
Eksempler på online-aviser: BT, EB, Politiken, JP, Berlingske. 
 
 

1.Q Kernestof: 
 
Uddrag af Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier” 
(Systime iBog 2017): Afsnit om avisjournalistik, nyhedsgenrer, fortællende 
journalistik, kilder og vinkling, nyhedstrekanten.  
Teori om nyhedsmedier fra ”Begreb om dansk”, Systime, i-bog, kapitel 10 om 
nyhedskriterier, nyhedstrekant, sociale medier, stilfigurer,  
Lærerproduceret materiale om nyhedsformidling i historisk perspektiv, opbygning 
af en nyhedsartikler, retorisk pentagram m.m. 
 
Aktuelle eksempler på nyheder i diverse online-medier 
TV-Avisen fra 2. november 2017 
Diverse aktuelle artikler fra online nyhedsmedier oktober/november 2017 
Uddrag af Herman Bang: ”Branden” (1884) 
”Hearts and minds”, kortfilm, 2012 
(https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/hearts-and-minds/) 

Ekstra Bladet: ”Balders død – tårevædet afsked”, 28. marts 2012. 

Berlingske, 8. april 2015: ”Yahya Hassan rablede sig ind i dansk politik” 

Berlingske, 2. oktober 2017: ”USA’s dødeligste masseskyderi: Mindst 50 dræbt og 

over 400 såret i Las Vegas” 

 

Supplerende: 

 

Video fra YouTube om unge og anoreksi 

(https://www.youtube.com/watch?v=dBz0v8SdqD8) 

https://vimeo.com/130300879
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/hearts-and-minds/
https://www.youtube.com/watch?v=dBz0v8SdqD8
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Særlige 

fokuspunkter 

Artikelskrivning, rubrikskrivning  
Nyhedsgenrer, avistyper 
Nyhedskriterier 
Nyhedstrekanten 
Det retoriske pentagram og kommunikationssituation 

Alternative nyhedsmedier (sociale medier) 

Statistik på nyhedskilder 

Medialisering og remidealisering 

Fakta over for fiktion 

Kildetyper og vinkling 

 

Omfang Svarende til mellem 40 og 50 sider 

 

Titel 3 

 

Lyrik (inkl. rocklyrik – 1. værk) 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  
 
Sys Bjerre: ”Kære farmor – du som er i Herlev ”(2008)  
C.V. Jørgensen: ”Det Blonde Danske Smil” (1980)  
L.O.C: “Frk. Escobar” (2005)  
Nephew: „En wannabe Darth Vader“ (2009)  
Per Vers: Black Power (2005)  
Sys Bjerre: Malene (2008), Alle mine veninder (2010), Sku’ ha’ gået hjem (2012)  
3 covers fra Sys Bjerres albums: Gør det selv, All in, Sys  
 
  
Supplerende stof:  
 
Halfdan Rasmussen: Digte skal ikke forklares  
Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm (1848)  
MC Einar: Jul - det’ cool (1988)  
Erik Knudsen: Varehuset total (1958)  
Henrik Nordbrandt: Istid (1977)  
Om billedsprog; eget materiale  
Om rim; eget materiale  
Om paratekster; eget materiale  
Kursisternes værkanalyser af et musikalbum  
 

Første værk: Selvvalgt værk – analyse af et album + af en udvalgt musikvideo. 
 
 

1.Q Kernestof: 

 

Sorten Muld: ”Bonden og elverpigen” (tekst + musik) 

”Ebbe Skammelsøn” (tekst + melodi) 

Thomas Kingo: ”Sorrig og glæde” (1681) 

H. A. Brorson: ”Op! Al den ting” (1734) 

Grundtvig: ”Et barn er født” (tekst + melodi) (1820/1845) 

Jeppe Aakjær: ”Jens Vejmand” (tekst + melodi) (1905) 
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Emil Bønnelycke: ”Gaden (1917)” 

Tom Kristensen: ”Nat i Berlin” (1921) 

Nordstrøm: ”Berlin” (2006) 

Natasja: ”Gi’ mig Danmark tilbage” (tekst og video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI) 

Mund de Carlo: Genfortolkning af Bønnelyckes ”Gaden”, 2013 (tekst + video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqTcv_ZK5Fs) 

 

Lærerproduceret materiale om rocklyrik, herunder rocklyrikkens sprog, stilistik, 

sproglig analyse, stilfigurer, analyse af musikvideoer (filmiske virkemidler), 

billedsprog, rim og rytme, analyse af lyrik 

Appendiks om filmiske virkemidler fra ”Zoom”, s. 286-289.  

Introduktion til middelalder og folkeviser, barok, analysemodel til lyrik 

(”Litteraturhistorien på langs….”) 

Introduktion til renæssance og rokoko (elevresearch m.m.). 

Lærerproduceret oversigt over litterære perioder i overblik 

 

Første værk: Selvvalgt værk – analyse af et album + af en udvalgt musikvideo 

(videooplæg) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Lyrik, sangtekster, semantiske felter, motiv og tema, rim og rytme, billedsprog 
(metafor, besjæling, personificering, sammenligning), figurer (anafor, epifor, 
antitese, paradoks m.fl.),  
Genrer, centrallyrik, brugslyrik, komposition, intertekstualitet, paratekster. 

Sproglig analyse 

Billedanalyse 

Filmiske virkemidler 

Mundtlig fremstilling 

 

Omfang Svarende til cirka 40 sider 

 

 

Titel 4 

 

Oplysningstiden 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  
 
Afsnittet om Oplysningstiden i ”Litteraturhistorien – på langs …”  
 
Uddrag af Ludvig Holberg: Jean de France (1723)  
Uddrag af Ludvig Holberg: Moralske Tanker. Epistel 171 (1744)  
Videointroduktion til Toulmins argumentationsmodel (VUC Digital) 
 
Supplerende stof:  
 
Uddrag af Ludvig Holberg: Epistel 91 (1971)  
En kongelig affære (Nikolaj Arcel 2012, Nordisk Film) 
 

1.Q Kernestof: 

https://www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI
https://www.youtube.com/watch?v=UqTcv_ZK5Fs
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Afsnittet om Oplysningstiden i ”Litteraturhistorien – på langs …”  
 

Ludvig Holberg: ”Epistel Nr. 395” (1749) 

Filmen ”En kongelig affære” (Nikolaj Arcel 2012, Nordisk Film), inkl. 

berettermodel, personkarakteristik m.m.  

Ludvig Holberg: ”Jeppe på Bjerget”. (1722) Gyldendals Værkserie.  

Film: ”Jeppe på Bjerget”, Kasper Rostrup og Nordisk Film (1981) 

Citat fra Holberg om bønder (og hvad man kan lære af dem) 

Uddrag af C.D. Biehls erindringer (om som pige at læse bøger) (1770-1780) 

Uddrag af Immanuel Kant: ”Hvad er oplysning?” (1784) 

H. A. Brorson: ”Op! Al den ting” - perspektiverende 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk læsning, oplysning, rationalisme, deisme, Ludvig Holberg, 
komedie, litterær analyse, argumentationsanalyse.  
Samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

Sammenligning med andre perioder og tråde frem til moderne gennembrud og 

1900-tallet. 

Genren drama, herunder komediegenren + klassicisme. 

Retorik + argumentation 

Analyse af film 

Arbejde med ældre sprog 

 

Omfang Svarende til mellem 80 og 150 sider. 

 

 

Titel 5 

 

Dokumentar (inkl. 2. værk) 

Indhold 

1.P 

Kernestof:  
 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier (iBog Systime 
2018): ”5.2 Dokumentarfilm”,  
Filmleksikon A-Z: ”Filmens grundelementer” og ”Filmiske virkemidler” (Det 
Danske Filminstitut 2013)  
Lærerproduceret materiale om dokumentarens fremstillingsformer, fortælleforhold, 
miljø- og personkarakteristik  
 
Andet værk: Christian Sønderby Jepsen: Testamentet (2011) 
 
”Indefra med Anders Agger: Døgninstitutionen Grenen” (DR2 2017)  
Michael Noer: Vesterbro (Copenhagen Bombay 2007) 
 
Supplerende stof:  
 
Uddrag af I skattely (DR1 2013)  
Uddrag af Så er der kaffe og heroin (DR1 2014)  
Uddrag af Super Size Me (Morgan Spurlock 2004)  
Uddrag af Mig og min næse (Ziska Szemes 2009)  
Uddrag af Samsara (Ron Fricke 2012)  
Uddrag af De smukke piger (1:6) (DR3 2016)  
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Line Krintel Weldingh: ”200 timer med naboens privatliv” (Fyens Stiftstidende 
21.8.2008)  
Lars Movin: ”Er det noget, penge kan klare?” (Dagbladet Information 31.1.2012) 

1.Q Kernestof: 
 
Fra ”Begreb om dansk” (Systime, i-bog) – kapitlerne om dokumentar + om sociale 
medier + fakta- og fiktionskoder, filmiske virkemidler 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier (iBog Systime 
2018): ”Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm” 
Afsnittet ”Dokumentartyper”, fra ”Medier i Dansk” 
Filmleksikon på Filmcentralen – filmiske virkemidler 
Uddrag af Torben Stener Nielsen ”Fold dig ud”, www.textanalyse.dk: ”Om 
argumentationsanalyse”.  
 
Klip fra Line Birk Pedersen: ”Putins Kys” (2012), på Filmcentralen 
Uddrag af ”Børnesoldatens nye job” (på Filmcentralen, 2016) 
 
Andet værk: ”Facebookistan” (2015) (på Filmcentralen: 
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/facebookistan) 
 
Supplerende stof: 
 
Uddrag af:  
”Madmagasinet Bitz og Frisk – æg” (på YouTube)  
Morten Hartz Kapler ”AFR” (2007) 
”Submarino”, Nimbus Film (2010) 

Anders Østergaard: ”Burma VJ” (2008) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Kendskab til dokumentargenren 
Opgaveskrivning 

Kildetyper, filmiske virkemidler, retorik og argumentation, herunder appelformer 

og kildetyper, kommunikationsanalyse, genre 

Diskussion af sociale medier m.m. 
Autenticitetsmarkører, fakta- og fiktionskoder, citat og kildebrug, 
dokumentarfilmtyper (deltagende, observerende, dybdeborende, poetisk), 
bølgemodel, filmiske virkemidler (billedbeskæring, billedkomposition, farver, 
filmisk tid, kamerabevægelser, kameravinkler, klipning, lyd, lys, musik), inkl. 
argumentation, person- og miljøkarakteristik, det performative/selviscenesættende.  
 

Omfang Svarende til mellem 70 og 90 sider 

 

 

Titel 6 

 

Danskhistorieforløb (+ historieopgave) 

Indhold 

 

Kernestof:  
 
Introduktion til det moderne gennembrud i ”Litteraturhistorien – på  
langs….”  

http://www.textanalyse.dk/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/facebookistan
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Jan Sørensen: Metoder i dansk (iBog Systime 2018): ”4.3.6 Socialhistorisk 
analyse” 
Jeppe Aakjær: ”Ole sad på en Knold og sang” (1899)  
Uddrag af Georg Brandes: ”Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. 
Emigrantlitteraturen” (1871)  
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1899)  
Uddrag af Herman Bang: ”Fattigliv” (1880)  

Victoria Benedictsson: ”Fra Mørket” (1888) 
 
Supplerende stof:  
 
”1800-tallet på vrangen – del 6”, DR 
Lærerproduceret materiale om metoder i dansk  
Lærerproduceret materiale om litterære metoder  
skriveportalen.dk  

skrivopgave.dk 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk metode, metodetrekanten, socialhistorisk analyse,  
redegørelse, analyse, diskussion, dokumentation, formalia (afsnits- 

inddelinger, den gode indledning, mellemrubrikker), sproglig præcision, 

skrivning af akademisk opgave, forberedelse til SSO. 

Den litterære periode, også perspektiveret til andre perioder.  

Historisk viden om Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. 

 

Omfang Svarende til cirka 60 sider 

 

 

 

Titel 7 

 

Retorik 

Indhold Kernestof: 

 

Uddrag af afsnittet om argumentation + af afsnittet om denotation og 

konnotation fra ”Begreb om dansk”, Systime.  

Oversigt over stilfigurer (eget materiale) 

Thorbjörg Hafsteinsdottír: ”10 år yngre på 10 uger” (forord, 2008) 

Diverse klip fra YouTube med Hafsteinsdottír. 

Udvalgte taler fra hjemmesiden ”Danske taler” – kursisternes analyse 

Klip fra filmen ”Adams æbler” (2005) af Anders Thomas Jensen 

Video fra YouTube: ”Bliv tandplejer” 

(https://www.youtube.com/watch?v=BFArQ25e-AU) 

Kronprins Frederiks tale ved uddeling af Tech Awards 2016 

(https://dansketaler.dk/tale/tale-ved-danish-tech-challenge-award-show/) 

Råd og vink til ”elevatortalen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=bLXEVKLEl-Y. 

Stilehæfte (fra vejledende opgavesæt) med Ole Bornedal: ”Liktorernes 

tyranni” (2017) + klip fra Deadline om #MeToo (2018).  

Jimmy Zander Hagen: ”Den talende krop”, in: ”Sprog og tale – mundtlighed 

i dansk” 

https://www.youtube.com/watch?v=BFArQ25e-AU
https://dansketaler.dk/tale/tale-ved-danish-tech-challenge-award-show/
https://www.youtube.com/watch?v=bLXEVKLEl-Y
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Supplerende: 

 
Materiale om sprog og argumentation fra tidligere emner, dvs. fra forløbene 
om lyrik, oplysningstid og nyhedsmedier.  

Egne taler om de fagområder kursisterne ønsker at arbejde inden for. 

Gode råd til kropssprog, visuelle virkemidler m.m.: 

https://www.youtube.com/watch?v=x6Aiep1XbvA 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Diskussion og debat, appelformer, stilfigurer, diskurs, politisk 

kommunikation, spin, kommunikationssituation, fakta over for fiktion, lidt 

om dokumentargenren. 

Sproglig analyse af tekster, denotation, konnotation, symboler. 

Argumentationsanalyse + retorik, påstande, belæg, underbelæg/hjemmel, 

gendrivelse, rygdækning m.m. 

Skrivning af taler, mundtlighed, kreativt sprog, peer-feedback, kropssprog.. 

Analyse af taler 

Talers komposition 

Stilfigurer 

Skrivning af debatterende artikel.  

 

Omfang:  Svarende til cirka 54 sider 

 

 

 

Titel 8 

 

Storby og globalisering 

Indhold Kernestof: 
 
H.C. Andersen: ”Berlin” (1831) 
Dan Turèll: ”Gennem byen sidste gang” (også sat i musik) (1977) 
Katrine Marie Guldager: ”Nørreport” fra ”København” (2004) 
Klaus Rifbjerg: ”Nørreport” (1973) 
Michael Strunge: ”Natmaskinen” (1981) 
Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station” (1906) 
Michael Strunge: ”Den hæslige by” (1981) 
Lærermateriale om storbymodernismen i 1980’erne 
Afsnittet om 80-modernismen + afsnittet om Johannes V. Jensen + afsnittet 
om H.C. Andersen m.m. i ”Litteraturhistorien på langs…” 
Afsnittene i ”Litteraturhistorien på langs.” om analyse af lyrik og noveller 
Klip med Dan Turèll fra Lørdagshjørnet 1979: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmyV5g3WF4w 

Herman Bang: ”Fattigliv” – perspektiverende 
Klip fra ”Dansk Punk”: https://www.youtube.com/watch?v=8iT1On84n_E 
Katrine Marie Guldager: ”Trafikulykke” fra ”Kilimanjaro” (2005) 
 
Supplerende:  
 

Katrine Marie Guldager: ”Stengade” fra ”København”. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6Aiep1XbvA
https://www.youtube.com/watch?v=cmyV5g3WF4w
https://www.youtube.com/watch?v=8iT1On84n_E
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Kortfilmen ”Tupilaq” (Ekko Shortlist, 2013) 

Lærerproduceret materiale om litterære metoder 
Perspektiverende desuden Tom Kristensen: „Nat i Berlin“ + Nordstrøm: 
„Berlin“  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Analyse, fortolkning og perspektiveringaf lyrik, noveller og film med storby-

tema, herunder 70’er- og 80’er-lyrik. 

Modernisme 

Genrekendskab, fortællertype, personkarakteristik m.m.  

Sproglig analyse af lyrik + noveller med henblik på form og sproglige 

virkemidler. 

Diskussion af storbyen som utopi eller dystopi, kultursammenstød, 

diskursanalyse.  

Filmanalyse 

Skrivning af analyserende artikel 

Billedanalyse 

Sproglig korrekthed (kommakursus m.m.) 

 

Omfang Svarende til omkring 77 sider 
 

 

 

Titel 9 

 

1900-tallet 

Indhold Kernestof: 

 

Tredje værk: ”Pelle Erobreren” som roman, film og teaterstykke 

 

Martin Andersen Nexø: Uddrag af romanen ”Pelle Erobreren” (1910) 

Klip fra Bille Augusts ”Pelle Erobreren” (1987) (starten af filmen + det 

mislykkede bondeoprør), på CFU 

Østre Gasværk Teater: ”Pelle Erobreren” (2018) 

Scene 3 fra teaterstykket ”Pelle Erobreren” på Østre Gasværk Teater, 2018.  
Afsnittene i ”Litteraturhistorien på langs…” om forfatteren og perioden 
Interview med Thomas Bo Larsen og Pelle Hvenegaard: 
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/pelle-erobreren/ 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Realisme, herunder socialrealisme 

Træk fra det moderne gennembrud i det 20. århundrede, det folkelige 

gennembrud. 

Genrer, herunder analyse af drama og epik 

Fakta over for fiktion, personkarakteristik m.m. 

Tekstnært arbejde 

 

Omfang Svarende til cirka 80 sider 

 

 

Titel 10 Digitalisering (og litteraturens rolle) 

https://www.osterbroteater.dk/forestilling/pelle-erobreren/
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Indhold Kernestof: 

 

Afsnittet om det 21. århundrede i ”Litteraturhistorien på langs…” 

Maja Lee Langvad: ”Find Holger Danske” (2006, uddrag) 

Maja Lee Langvad: ”Danskerloven” (tekst + video) 

Caspar Eric på Lyrikporten: 

https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-

c320841fd336 

Caspar Erics digte på Slagtryk: http://www.slagtryk.dk/2011/09/caspar-eric-

christensen-tre-digte/ (2015) 

Om tidsskriftet Slagtryk: http://www.slagtryk.dk/om-tidsskriftet/ 

Liv Nimand Duvå: ”Urostifter” (2014) http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-

nimand-duvaa-urostifter/ 

Liv Nimand Duvå om litteraturens og samfundets påvirkning: 

https://www.youtube.com/watch?v=1I_5BWhuumI 

Tekster til debatterende artikel om hvad litteraturen kan (fra vejledende 

opgavesæt): Alen Causevic: ”Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård 

integrerede mig i Danmark” (2017), ”Hvad litteraturen kan” (video, 2014) og ”17 

bøger i 2017” (video) 
Frederik Bjerre Andersen: ”Fra Århus til København” (sms-novelle, 2012) 
Frederik Bjerre Andersens hjemmeside, herunder bl.a. værket ”Kortærmet trøje,  
digtvideo”: http://bjerreandersen.dk/ 
Lærerudarbejdet materiale om sproghandlinger 

Eksempel på kodeskift fra ”Det slører stadig” (2013), 

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

Et afsnit af ”Klovn”: ”Knæk cancer” (på YouTube, 2013) 

Teori om facework (kort introduktion) 
Teori om facework, sproglig opførsel og samtale, sociale medier fra ”Begreb om 
dansk” (Systime) 
Teori fra Faktalink om sms-sprog: https://faktalink.dk/titelliste/sms-sprog-og-
betydning 
 
Fjerde værk: Selvvalgt sms-novelle fra sms-press 
 
Supplerende:  
 
Stopplagiat.nu 
Tidligere teori om medieanalyse og argumentation (se under emnet om 
nyhedsmedier) 
Katrine Marie Guldager: ”København”, udvalgte novelle som forlæg for sms-
novelle 
Introduktion til opgaveskrivning (SSO) 

Særlige 

fokuspunkter 

Litterær og sproglig analyse 

Litteratur efter år 2000 

Blandingsgenrer, sampling, intertekstualitet 

Genren sms-novelle, herunder analyse af sms-sprog, novellens opbygning, huller i 

teksten, karakteristik m.m.  

https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-c320841fd336
https://28danskedigtere.gyldendal.dk/#show/fb5b71d3-7872-480e-9e0e-c320841fd336
http://www.slagtryk.dk/2011/09/caspar-eric-christensen-tre-digte/
http://www.slagtryk.dk/2011/09/caspar-eric-christensen-tre-digte/
http://www.slagtryk.dk/om-tidsskriftet/
http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-nimand-duvaa-urostifter/
http://www.slagtryk.dk/2014/06/liv-nimand-duvaa-urostifter/
https://www.youtube.com/watch?v=1I_5BWhuumI
http://bjerreandersen.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c
https://faktalink.dk/titelliste/sms-sprog-og-betydning
https://faktalink.dk/titelliste/sms-sprog-og-betydning
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Diskussion af genrer og digitale medier 

Det selvbiografiske i litteraturen 

Medievirkeligheden i dag, sociale medier 

Plagiat + opgaveskrivning (forberedelse til SSO) 

Stilskrivning + feedback 

Argumentationsanalyse 

Analyse af hjemmeside, herunder visuelle, sproglige og auditive virkemidler, 

remediering m.m.  

Sproghandlinger og facework, kodeskift, gruppesprog.  

Skrivning af egen sms-novelle, kreativt sprog 

Brug af digitale værktøjer 

Metodetrekanten 

Mundtlige oplæg + feedback 

Omfang Svarende til cirka 105 sider 

 

 

Titel 11 

 

Filmanalyse – kortfilm og dokumentar 

Indhold Kernestof: 
 
Raskins 7 kortfilmsparametre 
Filmleksikon på Filmcentralen 
Analyse af to dokumentarklip: ”Hård udenpå” og ”Tykke Ida”, begge fra DR 
(fra vejledende opgavesæt) 
Kortfilmen ”Caravan” (2002) 
Kortfilmen ”Jeg er bare den logerende” (reklame, 2005) 
Kortfilmen ”Lovefield” (2008) 
Afsnittet om genren drama i “Litteraturhistorien på langs og på tværs” 
 
Supplerende:  
Kortfilmen ”Mini” (på Filmcentralen, 2014) 
 

Særlige 

fokuspunkter 

Skrivning af analyserende artikel (stil), herunder sproglig træning og 

korrekturlæsning 

Eksamenstræning 

Filmanalyse, herunder filmiske virkemidler 

Kendskab til kortfilms- og dramagenren 

 

Omfang Svarende til cirka 40 sider 

  

 

 

Titel 12 

 

Professioner og kompetencer  

Indhold Kernestof: 
 
Eksempler på jobansøgninger fra Jobindex og Stepstone 
Fem gode råd til jobansøgninger (fra Jobindex)  
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Eksempler på CV fra Jobindex og Stepstone (kronologisk CV og kompetence-
CV) 
Råd til jobsamtaler (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=7SZEGD19mVs 
Teori om hjemmesider og analyse af hjemmesider – både introduktionsvideo og 
afsnittet om hjemmesider (fra iDansk, i-bog, Systime) 
Analysemodel til billedanalyse (fra Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, Systime) 
AIDA-modellen (iDansk, Systime) 
Analyse af CBS’ hjemmeside 
 
Femte værk: Analyse af selvvalgt hjemmeside 
 
Supplerende: 
 
Politiken, 11. marts 2019: Kronik: ”Sundhedsvæsnets kommunikation er elendig” 
Politirapport fra Fyns Politi 
Jobopslag fra Ikast-Brande Kommune 
Oplæg fra Studievalg Kbh om ansøgninger, CV og kompetencer, bl.a. i 
forbindelse med Kvote 2 
Dilemmaspil om professionelle løsninger 
Rollespil om jobsamtaler 
Tidligere teori om medier, retorik og sproglig analyse (herunder stilfigurer og 
denotation og konnotation) 
 

Særlige 

fokuspunkter 

Skrivning af CV og jobansøgning, herunder sproglig træning i at sætte ord på 

kompetencer 

Mundtlig træning med fokus på jobsamtaler 

Skriftlig træning 

Sproget i professionsspecifikke tekster  

Diskurs, argumentation, retorik, medieanalyse.  

Kommunikation, medier, hjemmesideanalyse, analyse af modtagerorienterede 

tekster, billedanalyse (digitale medier) 

Genrekendskab 

Værkopgave 

 

Omfang Svarende til cirka 65 sider 

 

 

Titel 13 

 

Romantikken – strømninger i 1800-tallet 

Indhold Kernestof: 

 

DR: ”1800-tallet på vrangen”, del 1 

Kursisternes eget materiale om kendte personer fra perioden 

Eksempler på guldaldermalerier  

Kursisternes materiale om universalromantik, biedermeier, poetisk realisme, 

nyplatonisme og nationalromantik 

Lærerproduceret materiale om perioden 

https://www.youtube.com/watch?v=7SZEGD19mVs
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Kapitlet om romantikken i ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” + afsnit om 

de enkelte forfattere. 

Oehlenschläger: ”Fiskeren” (efter Goethe) (1803) 

Oehlenschlæger: ”Der er et yndigt land” (1819) 

Grundtvig: ”Langt højere bjerge” (1820) 

DF-valgvideo (perspektiverende): 

https://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM 

Folkevise: ”Harpens kraft” (perspektiverende) 

H. C. Andersen ”Moderen med barnet” (”Hist hvor vejen slår en bugt”, 1829) 

(også i Kim Larsen udgave) 

St. St. Blicher: ”Trækfuglene” (1838) 

 
Supplerende:  
 
Tekster fra romantikken fra tidligere forløb 
Folkeviser fra lyrik-forløb (perspektiverende) 
Byvandring i København med fokus på arkitektur fr a1700- og 1800-tallet 

 

Særlige 

fokuspunkter 

1800-tallets Danmark, historie og kunst 

Kendskab til 1800-tallet og periodens litteratur, herunder universalromantik, 

nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme, romantisme. 

Kendskab til centrale personligheder og ideer i 1800-tallet.  

Billedanalyse 

Litterær analyse 

Genrekendskab og omskrivning 

 

Omfang Svarende til cirka 90 sider 

 

Titel 14 

 

Symbolisme og modernisme – og generelt om 1900-tallet  (inkl. 5. værk) 
 

Indhold Kernestof: 

 

Johannes Jørgensen: ”Høstdrøm” (1894) 

Martin A. Hansen: ”Paradisæbler” (1953) 

Tove Ditlevsen: ”Blinkende lygter” (1947) 

Introduktionsvideo om Karen Blixen: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKmnigQpUg4 

Karen Blixen: ”Ringen” (1958) 

Peter Seeberg: ”Hullet” (1962) 

Kapitlet om 1890-2000 + kapitlerne om noveller og romaner i ”Litteraturhistorien 

på langs og på tværs”.  

Research på Tove Ditlevsen + klip fra filmen ”Barndommens gade” 

August Strindberg: ”Ett halvt ark Papper”/”Et halvt ark papir” (1903) (også hørt 

på svensk) 

 

Femte værk: Selvvalgt roman fra 1900-tallet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM
https://www.youtube.com/watch?v=vKmnigQpUg4
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Supplerende: 

 

Oversigt over tekster fra 1900-tallet fra andre forløb (herunder folkelig realisme, 

ekspressionisme, storbymodernisme) (i Padlet) 

Klip fra filmen ”Blinkende lygter”, med ”Ove Ditlevsen”, YouTube.  

Folkeeventyret ”Den lille Rødhætte” – i sammenligning med ”Ringen” 

Oplæg med Annemette Hejlsted, forsker fra KU: ”Novellen – romanens lillebror” 

Særlige 

fokuspunkter 

Træk fra romantikken og det moderne gennembrud i det 20. århundrede og 

overgangen til nye genrer. 

Genrer (især arbejdet med romangenren (forskellige romantyper) og novellegenren 

og realisme over for modernisme) 

Billedbeskrivelse 

Modernisme, symbolisme, sensymbolisme (Heretica-modernismen), 

ekspressionisme, folkeligt gennembrud, socialrealisme m.m. 

Analyse og fortolkning af lyrik + epik, herunder analyse af symbolik og 

psykologiske fortolkninger  

Tekstnært arbejde 

Læsning af roman 

Omfang Svarende til cirka 300 sider 

 

Titel 15 

 

Repetition og eksamensforberedelse 

Indhold Kernestof: 
 
Grammatik og korrekturlæsning 
Materiale til analyserende artikel: Naja Maria Aidt: ”Latter” (1995) + Kvium: 
”European eksperimental painting” (1992) (fra vejledende opgavesæt) 
Træning til mundtlig eksamen med eksempler på spørgsmål til: 
Pontoppidan: ”Et Grundskud” (1887) 
H. A. Brendekilde: ”Udslidt” (1889) 
Strunge: ”Den hæslige by” (1981) 
Turèll: ”Gennem byen sidste gang” (1977) 
”Kvind jer op”, Berlingskes leder 19. maj 2016 
Indlæg på hjemmeside fra 1. maj 2018: ”Everyday sexism project Danmark” 
Oversigt over litterære hovedgenrer 
Gennemgang af pensum 

Særlige 

fokuspunkter 

Grammatik og korrekturlæsning 

Stilskrivning 

Analyse af sprog, litteratur og medier 

Genrerepetition 

Mundtlig eksamen 

Omfang Svarende til omtrent 43 sider 

 


