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

 

Titel 1 

 Fakta, fiktion og tekstens jeg 

Indhold Lone Hørslev: ‛Jeg skrår over vejen og spekulerer på ...’ fra Jeg ved ikke om den slags 

tanker er normale: skilsmissedigte, forlaget Hjørring 2009 

Yahya Hassan: ‛Barndom’ fra Yahya Hassan, Gyldendal 2013 

Klaus Rifbjerg: ‘Fødsel’ fra Under vejr med mig selv, Gyldendal 1956 

Johs. V. Jensen: ‘Verdens-Udstillingens Ofre’, Social-Demokraten 25. april 1900. 

Uddraget stammer fra eksamenssættet om skønlitteratur og journalistik fra maj 

2007 (2HF071-DAA) hæfte 2. 

TV2 Nyheder: ‘Håndværker død efter faldulykke - havde kun arbejdet i Danmark i 

få timer’, TV2 Nyheder 4. august 2017 (http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-

04-haandvaerker-doed-efter-faldulykke-havdekun-arbejdet-i-danmark-i-faa-

timer%20) 

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Dansklærerforeningens forlag og Systime 

2017: Fakta og fiktion (kap. 2), Vejledning til litterær analyse af digte p195, De fem 

nyhedskriterier c675, 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug Litteraturhistorien p263, p261, p202 

 

Supplerende: 

Citatvejledning: http://studypedia.au.dk/formalia/citat/ 

P217 i Håndbog til dansk (analysevejledning til journalistik) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 
Faktatekster og fiktionstekster 
Fakta- og fiktionskoder 
Dobbeltkontrakt 
Det lyriske jeg  
De fem nyhedskriterier 
 
 
Faglige mål: 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skrift-
ligt 

-  analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litte-

raturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde med mundtlige og skriftlige afleveringer 

 

 

 

 

 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-04-haandvaerker-doed-efter-faldulykke-havdekun-arbejdet-i-danmark-i-faa-timer
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-04-haandvaerker-doed-efter-faldulykke-havdekun-arbejdet-i-danmark-i-faa-timer
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-04-haandvaerker-doed-efter-faldulykke-havdekun-arbejdet-i-danmark-i-faa-timer
https://hbdansk.systime.dk/?id=p195
https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://bl.systime.dk/?id=p263
https://bl.systime.dk/?id=p261
https://bl.systime.dk/?id=p202
http://studypedia.au.dk/formalia/citat/
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 Den politiske medietekst 

Indhold Erik Henningsen: Barnemordet, 1866 (maleri) 

Simone Aaberg Kærn: Anders Fogh Rasmussen, 2010 (maleri) 

Thomas Lekfeldt: Mogens Lykketoft, 2014 (foto) 

Enhedslisten: Fællesskab fungerer (valgvideo fra 2015 på youtube LINK)  

Liberal Alliance: 2025-planen (valgvideo fra 2015 på youtube, LINK) 

Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig (2006) (værk, dokumentar) 

Malala Yousafzais nobelpristale fra 2014 

Martin Andersen Nexø: ‘Lønningsdag’, 1900 (novelle) 

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Dansklærerforeningens forlag og Systime 

2017: p134, 4.9 Retorik, 4.10 Argumentation, 4.12 Kommunikationsanalyse, 

p228, p222, p171, p231, p225, p212, 

 

Supplerende: 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug Litteraturhistorien p204 

AU studypedia om citat 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Politiske budskaber i forskellige medier og genrer 

Billedanalyse 

Filmiske virkemidler, herunder fakta- og fiktionskoder 

Påstand og belæg 

Appelformer 

Retoriske virkemidler 

Talegenrer 

Kommunikationssituationen 

Dokumentarfilmstyper 

 

Faglige mål: 

– gennemskue og forholde sig kritisk til brugen af retoriske virkemidler og argu-

mentation i taler 
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og ar-
gumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 
analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 

– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 
historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=z4Lvv9g9P0I
https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171
https://bl.systime.dk/index.php?id=204
http://studypedia.au.dk/formalia/citat/
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Titel 3 

 Lyrik og lyriske virkemidler 

Indhold Tom Kristensen: ‘Det blomstrende slagsmål’, Fribytterdrømme 1920 (digt) 

Edith Södergran: ‘Dagen svalnar’, Dikter 1916 (digt, svensk) 

Pia Tafdrup: 'Fødselslys' fra digtsamlingen Synet af lys (2018) + et valgfrit digt 
fra digtsamlingen Lugten af sne (2016) 

Tove Ditlevsen: Pigesind (1939) (værk, digtsamling) 

Mette Ewald og Rikke Taber: ‘Lyrik - en analysemodel’ fra Lyrik - når sproget 

spiller p234 

‘Analysevejledning 2: Litterær analyse af digte’, p195 i Håndbog til dansk 

 

‘4.2: Sproglige billeder’, p188 i Håndbog til dansk 

‘4.3: Sproglige figurer’, p194 i Håndbog til dansk 

‘4.6 Rim og rytme’, p198 i Håndbog til dansk 

 ‘Analysevejledning 5: Sproglig-stilistisk analyse af litterære tekster’, p214 i 

Håndbog til dansk 

 

Supplerende: 

 

‘Tom Kristensen: fantasi om en kunstnerisk revolution’, p212 i Brug litteraturhi-

storien 

Pia Tafdrups hjemmeside: http://www.tafdrup.com/ 

Amrit Maria Pal Hansen: ‘Tove Ditlevsen’ på Litteratursiden  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Sproglige billeder 

Sproglige figurer 

Rim og rytme 

 

Faglige mål: 

 

– reflektere over brugen af analysevejledninger i analysearbejdet 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skrift-

ligt såvel som multimodalt  
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammati-

ske og stilistiske grundbegreber 
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde, mundtlige og skriftlige besvarelser, powerpoint 

 

 

 

 

 

http://runeberg.org/sodrgran/01_02.html
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/1139279829$255467541$/Materialer/Dansk_A_sommer19/m3_filer/pia_tafdrup_foedselslys.pdf
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=194
http://www.tafdrup.com/
https://litteratursiden.dk/forfattere/tove-ditlevsen
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Titel 4 

 Artikel og tekstanalyse 

Indhold Tove Ditlevsen: ‛Den nye ejer’, Kvindesind, Hasselbach 1955 (digt) 

Lone Hørslev: ‛Der er liv overalt, siger forskeren i radioen, selv i ekstreme miljø-

er, som nu i de her søer under isen’, fra La’os, C&K 2012 (digt) 

Sommersøndag, Tyskland (2008) (kortfilm) 

Umoden, USA (2008) (kortfilm) 

Cult Shaker: Party now, apologize later, Brug litteraturhistorien c341 

(billedreklame) 

 

Opgave 1 fra Vejledende prøvesæt 1, 2018: ‘Aidt: Latter’ og Kvium: European 

Experimental Painting 

 

Håndbog til dansk p195, p222, p214, p234 5.6 Reklamer (p227), p229, p171 

 

Supplerende: 

Karina Søby Madsen: ‘Lone Hørslev’ 
https://forfatterweb.dk/oversigt/hoerslev-lone 

Lotte Thyrring Andersen: ‘Tove Ditlevsen’ 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tove-ditlevsen-
1917-1976/?no_cache=1 

Salgssucces.dk: AIDA-modellen 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har fokus på skriftlighed og artikelgenren, men inddrager også: 

Sammenlignende analyse af digte 

Analyse af kortfilm 

Analyse af reklame, AIDA-modellen 

Faglige mål: 
  

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt 
såvel som multimodalt  

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 
og stilistiske grundbegreber  

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 

dag  
- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 

dag 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Skriftligt arbejde 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/sommersoendag
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/umoden
https://bl.systime.dk/?id=c341
https://hbdansk.systime.dk/?id=p195&q=p195
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&q=p222
https://hbdansk.systime.dk/?id=p214
https://hbdansk.systime.dk/?id=p234
https://hbdansk.systime.dk/?id=p227
https://hbdansk.systime.dk/?id=p229
https://forfatterweb.dk/oversigt/hoerslev-lone
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tove-ditlevsen-1917-1976/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tove-ditlevsen-1917-1976/?no_cache=1
http://salgssucces.dk/aida-modellen/
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Titel 5 

 Romantikken 

Indhold H.C. Andersen: ‘Klokken’ (1845) (eventyr) 

Adam Oehlenschläger: 'Harpespilleren ved Posthuset' (Digte 1803)(digt) 

N.F.S. Grundtvig: Livs-Ordet (Andre Salmer. NB: Denne variant slutter med ‘Vort 

sidste Kulde-Gys!’) (salme) 

St. St. Blicher: ‘Hosekræmmeren’ (uddrag, 1829) 

Værklæsning - roman: Kursisterne kan vælge H.C. Andersens Lykke-Peer, Herman 

Bangs Ved vejen eller en tredje roman (som skal godkendes af underviseren) 

 

Brug litteraturhistorien p270 (En kaotisk tidsalder),  p271 (Romantikkens ideer), p272 

(Universalromantikken),  p273 (Nationalromantisk harmoni), p182 Biedermeier: 

enhedskultur og idyl, p177 (“Ak! Hvor forandret!” - St. St. Blichers noveller) 

 

Supplerende: 

 

Håndbog til dansk p195 (Analysevejledning til digte), p171 (Analysevejledning til 

romaner, noveller og kortprosa), c493 (Den alvidende fortæller) c334 (Tema) 

Selvfundet materiale om Grundtvig på nettet 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Den historiske baggrund for romantikken 

Romantikkens ideer 

Splittelse og harmoni 

Universalromantik og nationalromantik 

Romantismen: skuffede skæbner 

 

Faglige mål: 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster  

- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-

pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 

alle medier 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Vekselvis skriftlige og mundtlige afleveringer 

 

 

 

 

 

https://kalliope.org/da/text/grundtvig2002120101
https://bl.systime.dk/?id=p270
https://bl.systime.dk/index.php?id=271
https://bl.systime.dk/index.php?id=272
https://bl.systime.dk/index.php?id=272
https://bl.systime.dk/index.php?id=273
https://bl.systime.dk/?id=p182
https://bl.systime.dk/?id=p182
https://bl.systime.dk/index.php?id=177
https://hbdansk.systime.dk/?id=c493
https://hbdansk.systime.dk/?id=c334
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Titel 6 

 Familie, slægt og ære 

Indhold William Shakespeare: Uddrag af Romeo og Julie, 1. scene, 1.akt (drama) 

Ravnkel Frøjgodes Saga (saga, værk) 

Herman Bang: ‘Foran Alteret’ (1880) (novelle) 

Thomas Heurlin: Bandekrigerne - Et farligt venskab (2013) (dokumentar, værk) 

Torbens datter p151 Riddervisens ære og hævn: "Torbens datter" i Brug litteraturhi-

storien (folkevise) 

 

Brug litteraturhistorien: p155 Middelalderens samfund: et slægtssamfund, p154 Mid-

delalderens litteratur: underholdning og fællesskab, p153 Folkevisens flade perso-

ner og voldsomme temaer, p268 Ridderviser og trylleviser: En farlig overgang,  

p197 Da Danmark blev moderne, p195 Litteraturens moderne gennembrud  

 

Supplerende: 

 

Thomas Skov: Grammatik for dummies del 1: Ordklasser sproget.dk 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Slægt og ære som tema på tværs af genrer og tid - refleksion over begreberne fra 

vikingetid til nutid 

Ordklasser som udgangspunkt for sproglig-stilistisk analyse 

 

Faglige mål: 

- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster  

- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-

pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 

og stilistiske grundbegreber 

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-

spil med kultur og samfund 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Selvstændigt arbejde, skriftlige og mundtlige afleveringer 

 

 

 

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000000903/bandekrigerne---et-farligt-venskab
https://bl.systime.dk/?id=p151
https://bl.systime.dk/?id=p151
https://bl.systime.dk/?id=p155
https://bl.systime.dk/?id=p154
https://bl.systime.dk/?id=p154
https://bl.systime.dk/?id=p153
https://bl.systime.dk/?id=p153
https://bl.systime.dk/index.php?id=268
https://bl.systime.dk/?id=p197
https://bl.systime.dk/?id=p195
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
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Titel 7 

 Sproglig iagttagelse og samtaleanalyse 

Indhold To striber af Wulff og Morgenthaler 

Helle Helle: ‘Globryllup’, Biler og dyr, 2000 (novelle) 

Mikkel Nørgaard, Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn Forever (uddrag: 

Frank med barnevogn), Nordisk Film 2015 (spillefilm) 

Fenar Ahmad og Adam August: Underverden (uddrag: Samtale mellem Zaid og 

Branco)(spillefilm) 

Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (1723) 1. akt, scene 1 og 2 (drama) 

Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879), uddrag af 1. akt og uddrag af 3. akt (Nora og 

Helmer, dramaets begyndelse og slutning) (drama) 

Palle Kjærulff-Schmidt, Henrik Ibsen m.fl.: Et dukkehjem TV-drama fra 1974, DR 

(udgør sammen med uddragene et værk) 

 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - 

på langs og på tværs: ‘Oplysningstidens genrer’ p154, ‘Dramaet i oplysningstiden 

(1720-1800)’ p209 og ‘Det realistiske og naturalistiske drama i det moderne gen-

nembrud (1870-90)’ p211 

 

Håndbog til dansk 4.12 (p210) p213, p214, p171, c1180, 

 

Supplerende: 

Johannes læringssenter: ‘Norges litteratur- og språkhistorie - Henrik Ibsen’ (video 

på youtube, norsk) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Samtaleanalyse 

Sproghandlinger 

Face og facework 

God dialogskik, gambitter, turtagning 

Høflighedsprincippet og samarbejdsprincippet 

Dramagenren og dramaets litteraturhistorie med fokus på oplysningstiden og det 

moderne gennembrud 

Litterær analyse af fiktion 

Sproglig analyse af fiktion 

 

Faglige mål: 

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 

kultur og samfund 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen 

https://youtu.be/s20MLGAWhtc
https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/52120/et-dukkehjem
https://litthist.systime.dk/?id=p209&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p211&L=0&q=p211
https://hbdansk.systime.dk/?id=p210
https://hbdansk.systime.dk/?id=p213
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=214
https://hbdansk.systime.dk/?id=p171
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1180
https://www.youtube.com/watch?v=M5UyTRY0ITI
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– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Selvstændigt arbejde, skriftlige og mundtlige afleveringer 
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Titel 8 

 Den moderne kanonlitteratur + eksamensforberedelse 
Indhold Karen Blixen: Babettes Gæstebud (1952, roman) (uddraget i Brug litteraturhistorien 

p221) 

Martin A. Hansen: ‘Roden’ (1955, novelle) 

Peter Seeberg: ‘Patienten’, Eftersøgningen og andre noveller (1962) 

Henrik Pontoppidan: 'En stor Dag' (1903, novelle) 

Line Knutzon: Guitaristerne (2006, dramauddrag) 

 

Brug litteraturhistorien p225, p223, p221, 1960’ernes velstand, Velstandens skyggesi-

der i litteraturen,  Retninger i det moderne gennembrud, Mande- og kvinderoller til 

debat, Henrik Pontoppidan: ud med Gud,  Da Danmark blev moderne,  Litteratu-

rens moderne gennembrud 

 

Radio Sawa online om Karen Blixen, youtube 21. marts 2017 

Digtere, Divaer og Dogmebrødre 5:8 på Bonanza 

Torben Smith Larsen: ‘Karl Marx: ‘Religion er opium til folket’’, Religon.dk, 21. 

februar 2007 (uddrag af artikel) 

ny-hf-DAN/A2018 - Vejledende opgavesæt 1  

 

Supplerende: 

Sidsel Sander Mittet om Martin A. Hansen på Litteratursiden 

Mette Elsig Olsen om Karen Blixen på Litteratursiden 

Bjarne Sandstrøm & Louise Rosengreen: Peter Seeberg, forfatterweb 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Eksamenstræning 

Modernisme og eksistentialisme 

 

Faglige mål: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 

som multimodalt 

– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stili-

stiske grundbegreber 

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med 

formidlingsbevidsthed 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med 

formidlingsbevidsthed. 

– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs 

historie, herunder samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

https://bl.systime.dk/?id=p225
https://bl.systime.dk/?id=p223
https://bl.systime.dk/?id=p221
https://bl.systime.dk/index.php?id=235&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=234&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=234&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p193&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p192&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p192&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p191&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p197&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=195&L=0
https://bl.systime.dk/index.php?id=195&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=vKmnigQpUg4
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/25073/digtere-divaer-og-dogmebroedre-58-dansk-kultur-i-100-aar-(1960-1970)
https://litteratursiden.dk/forfattere/martin-hansen
https://litteratursiden.dk/forfattere/karen-blixen
https://forfatterweb.dk/oversigt/zsee
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtlige og skriftlige afleveringer 

 

 


