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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2020 

Institution Vestegnen HF &VUC 

Uddannelse Hfe  

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Nina Esper (NE)  

Hold 1daA50 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 9 Billedanalyse, reklameanalyse og politisk medietekst (Valgvideo) (analyserende artikel, me-

dietekst) 

Titel 10 Romantik og eventyr gennem tiden 

Titel 11 Debat gennem tiden, argumentation og reorik (debatterende artikel) 

Title 12 Litteratur 1900 – ca 1960 

Titel 13 Litteratur 1960 – ca 1980, Realisme og modernisme (analyserende artikel/Litterær) 

Titel 14 Eventyrtræk i nyere tids tekster (Værk 5, tematisk læsning) 

Title 15 Litteratur efter 1990erne (Minimalisme, Dirty realism) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 9 

 

Billedanalyse, reklameanalyse og politisk medietekst (Valgvideo) 

+analyserende artikel (medietekst) 

Indhold Kernestof  

De tre trin i billedanalyse (Håndbog til dansk) 

Bianco-reklamen 

AIDA modellen (Håndbog til dansk) 

Håndbog til dansk Kap. 5.5 Billedanalyse 

Håndbog til dansk Kap 5.6. Reklamer 

 
TV-REKLAME "Der er så meget kvinder ikke forstår" 

TV-REKLAME "Luffe og Sjanne"  

2016 Valgannonce - DF. Vores Danmark 

2008 Valgannonce - DF. Thi kendes for ret. Underkastelse 

Artikel om DF*s Thi kendes for ret: 
https://politiken.dk/indland/art4756275/DF-En-burka-virker-
st%C3%A6rkere (Links til en ekstern webside.) 

  

2018 Valgannonce Socialdemokratiet (Dan Jørgensen på Twitter) 

2019 Enhedslisten Valgannonce Tryg barndom til flygtningebørn 

Vores Danmark. Der er så meget vi skal passe på. Modtræk til DF's annonce (Mel-
lemfolkeligt Samvirke) 

Dansk Folkepart Valgvideo 2018   

Valgvideo Radikale Venstre 2019 (for Samira Nawa)  

Valgvideo Liberal Alliance 2025- plan (2015) 

Enhedslistens Valgvideo Fællesskab fungerer (tekst 2) (2015) 

Appelformerne (Håndbog til dansk) 

Zoom Filmiske virkemidler oversigt 

 Filmiske virkemidler Håndbog til dansk  

www.filmcentralen.dk - Filmleksikon med eksempler på filmiske virkemidler 

Link til Håndbog til dansk Argumentation 

 

Retoriske virkemidler en oversigt  

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/37020/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/37024/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=240&L=0
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=EGwwe7vE2oc
https://www.youtube.com/watch?v=pai0aIixoNk
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41264/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41265/download?wrap=1
https://politiken.dk/indland/art4756275/DF-En-burka-virker-st%C3%A6rkere
https://politiken.dk/indland/art4756275/DF-En-burka-virker-st%C3%A6rkere
https://politiken.dk/indland/art4756275/DF-En-burka-virker-st%C3%A6rkere
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41274/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41276/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41257/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41257/download?wrap=1
https://www.youtube.com/watch?v=y3HcGfuFRxM
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/37023/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41372/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41423/download?wrap=1
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Skema stilfigurer (med eksempler) 

Se også Håndbog til dansk Kap. 4.3 Sproglige figurer 

 

Supplerende stof 

 

Lærernoter om Argumentation 

Canalplusreklame: https://www.youtube.com/watch?v=u9C4-8_-oNk 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 22 sider excl. valgvideoer 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål:  

• At demonstrere viden om billedanalyse, filmanalyse og reklameanalyse 

• Kunne analysere retoriske virkemidler og lave en argumentationsanalyse 

• Skriftlighed, med henblik på at udtrykke sig præcist, nuanceret (den analy-

serende artikel 

• Tekstproduktion (artikelskrivning) 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

Klassen har sideløbende med forløbet arbejdet med den analyserende arti-

kel (medietekst) 

 

 

 

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/41421/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=194
https://www.youtube.com/watch?v=u9C4-8_-oNk
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Retur til forside 

 

Titel 10 

 

Romantik og eventyr gennem tiden 

Indhold Kernestof  

 
Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Romantikken 1800 - 1870  
Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Romantikkens samfund. Fra ene-
vælde til demokrati  
Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Universalromantikken 
Litteraturhistorien på langs og på tværs: Nationalromantikken i Danmark 
Litteraturhistorien på tværs og på tværs: Romantisme (til og med afsnit om Emil 
Aarestrup) 
Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap Biedermeier og poetisk realisme  
Brug Litteraturhistorien Enhedskultur og idyl - Biedermeier 

Adam Oehlenscläger: der er et yndigt Land (1823) 

H.C. Andersen I DK er jeg født (1850) 

Isam B: I Danmark er jeg født (2007) Genfortolkning af H.C. Ander-
sen (Musikvideo) 

 
Billedsprog (Fra Håndbog til dansk) 

Natasja I DK er jeg født 82007) 

Musikvideo Natasja er jeg født (2007) 

Håndbog til dansk Læs om Biedermeier 

Gyllembourg: Den lille Karen (1830) 

Tove Ditlevsen: Vor herrebevares (1948) 

Emil Aarestrup Angst 

Karen Blixen Ringen (1958) 

Eventyrtræk i Karen Blixen Ringen (1958) "Lise og Ulven i lyset af folkeeventy-

ret" og "En psykoanalytisk tolkning af Karen Blixen Ringen (1958)" 

 1800-tallet på vrangen, - Guld, hor og romantik, 1800-1814, del 1 

1800-tallet på vrangen - Grimme ællinger og forbudte drifter, 1830-1840 del 3. 

 
Værklæsning  Steen St. Blicher Sildig Opvågen (1828) Værk 4 

 

Supplerende stof 

Generelt om eventyrgenren - Stilistiske træk 

Fra udflugt til Statens Museum for kunst, div. malerier (Dansk Guldalder okt. 

2019) og World Press Photo 2019 (fotos) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

26 lektioner á 45 minutter 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/index.php?id=159
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164&L=0#c431
https://bl.systime.dk/index.php?id=182
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
https://hbdansk.systime.dk/?id=c545&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164&L=0
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/53407/download?wrap=1
http://vucthymors.dk/ahfdansk2017-3/files/170852_tekst2.pdf
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/68002/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/68002/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/68001/download?wrap=1
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-3/18-tallet-pa-vrangen-1-8#!/00:04
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-3/18-tallet-pa-vrangen-3-8
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/61737/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/67986/download?wrap=1
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Antal sider: ca. 28 sider excl. film + værk 4 (Blicher) 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• Kendskab til tekster fra Romantikken, herunder specielt Nationalroman-
tik, Biedermeier, Poetisk realisme (nedslag) 

• Træne analyse og fortolkning af tekster fra forskellige litteraturhistoriske 
perioder 

• Analyse og fortolkning af eventyr og nyere tekster med eventyrtræk 

• Læse et fælleslæst værk (Værk 4 )  

• Kendskab til begreber   Nationalromantik, Biedermeier, Poetisk realisme 

• Kendskab til eventyrgenren 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

Retur til forside 

 

Titel 11 

 

Debat gennem tiden, argumentation og retorik 

Indhold Kernestof  

Herman Bang: Fattigliv (1880) (Artikel, fakta) 

Henrik Pontoppidans Hans og Trine (1887) (Uddrag fra novellen, novellesam-
lingen Fra Hytterne) 

Amalie Skram Karens Jul (1885) 
Kap. om Mande og kvinderoller til debat i Brug Litteraturhistorien 

Henrik Ibsen Et Dukkehjem, 1879, uddrag, sidste akt.  

1800 tallet på vrangen nr 7 (Tv.program om Det moderne gennembrud) 

+ 1800 tallet på vrangen Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral (1880-
1890) 

 

Litteraturhistorien på langs og på tværs 

Videointroduktion til det moderne gennembrud 
Livssyn og syn på litteraturen - Georg Brandes og naturalisme 

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69563/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69653/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69653/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69565/download?wrap=1
https://bl.systime.dk/index.php?id=192
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-2/18-tallet-pa-vrangen-6-8
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-2/18-tallet-pa-vrangen-7-8
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-2/18-tallet-pa-vrangen-7-8
https://litthist.systime.dk/?id=c1002
https://litthist.systime.dk/index.php?id=139
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Skrivestil og sprog 

Håndbog til dansk: 

Toulmins argumentationsmodel (Håndbog til dansk) 

 Argumenttyper (Håndbog til dansk) 

Link - Ordvalgsargumentation (Håndbog til dansk) 

 

Supplerende stof 

Brug litteraturhistorien - Mande og kvinderoller til debat (Bl.a. sædelighedsfej-

den)  

Gads litteraturhistorie om Naturalisme 

 
Ludvig Holberg Ægteskab og tvang (1745) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

26 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 27 sider excl. film 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

• Træne analyse og fortolkning af debatterende tekster, herunder specielt 
politiske taler og tekster 

• Debatterende tekster gennem tiden  
• Skrive eksamensartiklen den debatterende artikel. 
• Appelformerne: etos, logos, patos 
• Argumentation - påstand, belæg, hjemme/underbelæg 
• Talegenre, den politiske tale, den informative tale, lejlighedstalen 
• Debatterende tekster 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

Holdet har sideløbende med forløbet arbejdet med Den debatterende 
artikel (Grænseoverskridende adfærd)  

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=140
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205#c614
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205#c627
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205#c629
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69569/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69569/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69569/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69569/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69569/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/69566/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/73042/download?wrap=1
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Retur til forside 

 

Titel 12 

 

Litteratur 1900 – ca 1960, Realisme og modernisme 

Indhold Kernestof  
Litteraturhistorien på langs og på tværs - Kap. intro 
Litteraturhistorien på langs og på tværs - kap. Det moderne samfund  

Litteraturhistorien på langs og på tværs - kap. 1900 tallets stilretninger 

Definition på Modernisme - Gads leksikon  

Definition på Ekspressionisme - Gads leksikon 

 

Litteraturhistorien på langs og på tværs - kap. Første verdenskrig og ekspressionis-
me/ekspressionistisk stil/stærke farver hos Tom kristensen/BLOD hos Broby 
Johansen 

Broby Johansen "Bordelpige dræber ufødt" (1922) 

Tom Kristensen Henrettelsen (1922) 

  

Om Martin Andersen Nexø og Pelle Erobreren på www.forfatterweb.dk  

Socialrealisme og Martin Andersen Nexø (Fra Litteraturhistorien på langs og på 
tværs) KUN TEKST, ikke sp. )  

CFU - Se Martin Andersen Nexø Pelle Erobreren (Film) 

Uddrag af Pelle Erobreren (efter at Pelle er ankommet til København)  og arbejds-
spørgsmål (Fra Brug Litteraturhistorien).  

Novellen Johannes V. Jensen: Bo'l (1901)  

 

Supplerende stof 
Litteraturhistorien på langs og på tværs - kap. Første verdenskrig og ekspressionis-
me/ekspressionistisk stil/stærke farver hos Tom kristensen/BLOD hos Broby 
Johansen 
CFU  link- Danske digtere - mellemkrigstiden (Ekspressionisme, Tom Kristensen, 
Broby-Johansen) 

Nordbrandts "Drøm om henrettelse"  (1999) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

12 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 23 sider excl. film 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• Kendskab til tekster i perioden med nedslag i periodens forskellige strøm-

https://litthist.systime.dk/?id=p126&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p169&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p170
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78434/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78434/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78434/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78434/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78435/download?wrap=1
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78431/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/78437/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/80402/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/80402/download?wrap=1
https://hval.dk/mitcfu/film/?faust=CFUFILM1070717
https://hval.dk/mitcfu/film/?faust=CFUFILM1070717
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/80403/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/80403/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/82372/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/82372/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/82372/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/82372/download?wrap=1
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030203181915
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030203181915
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ninger indenfor realisme og modernisme 
• Træne analyse og fortolkning af nedslag i forskellige tekster fra denne litte-

raturhistoriske perioder med fokus på at kunne se modernistiske og realisti-
ske træk i tekster 

• Træne analyse og fortolkning af prosa fra periodens tekster med fokus på 
realisme.  

• Træne analyse og fortolkning af lyrik fra periodens tekster med fokus på 
modernistiske træk.  

• Kendskab til modernisme, realisme, ekspressionisme, socialrealisme 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 

 

 

Titel 13 

 

Litteratur 1960 – ca. 1980, Realisme og modernisme 

Indhold Kernestof  

 
Peter Seeberg. Patienten (1962) 

 
Jens Blendstrup: Manden der blandt andet var en sko (2000) 
Klaus Rifbjerg Joker (romanuddrag, 1979) 

 

Kortfilm norsk "KOM" (1998) 

Helle Helle En stol for lidt (1996) 

Brug litteraturhistorien: Kap. 1960’ernes velstand 

Brug litteraturhistorien : Kap. Velstandens skyggesider i litteraturen  

 

Tv-programmet HER Digtere, Divaer og Dogmebrødre, (5:8.) Dansk kultur i 100 
år (1960-1970). 

 

Supplerende stof 

Brug Litteraturhistorien: Om Klaus Rifbjerg: konfrontation og fremmedgørelse 
Dorrit Willumsen: Komplikation (1965) 
Vita Andersen: Lænken om min hals (1977) 

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/88005/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/88006/download?wrap=1
https://www.youtube.com/watch?v=98ecT6GQ_zs
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/96930/download?wrap=1
https://bl.systime.dk/index.php?id=235&L=0
https://bl.systime.dk/?id=p234&L=0
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://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/25073/digtere-divaer-og-dogmebroedre-58-dansk-kultur-i-100-aar-(1960-1970)
https://bl.systime.dk/index.php?id=232
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

34 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 22 sider excl. film 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

• Kendskab til tekster i perioden 1960 - 1980´erne og nedslag i periodens 
forskellige strømninger indenfor realisme og modernisme 

• Perspektivering til tekster fra nyere tid med samme tema/samme gen-
re/samme stilistiske træk 

• Træne analyse og fortolkning af nedslag i forskellige tekster 
fra forskellige litteraturhistoriske perioder med fokus på at kunne se mo-
dernistiske og realistiske træk i tekster 

• Træne analyse og fortolkning af lyrik og prosa fra periodens tekster med 
fokus på modernistiske og realistiske træk.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 
Holdet har sideløbende med forløbet arbejdet med den analyserende arti-
kel (fremstillinger af parforholdet, Rifbjerg Joker (romanuddrag, 1979) 

 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 14 

 

Eventyrtræk i nyere tids tekster (Værk 5, tematisk læsning) 

Indhold Kernestof  

Stilistiske træk i et eventyr (Folkeeventyr og kunsteventyr) 

Læs her folkeventyret Askepot (ukendt forfatter) 

  

Aktantmodellen (Fra Håndbog til dansk) 

Kontraktmodellen - 'Hjem-ude - hjem' modellen 

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/98946/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/98966/download?wrap=1
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Grimm: Rødhætte (ukendt forfatter, Folkeeventyr)  

Charlotte Weitze: Villy (1999)  

Monty Oum: Red (trailer til tegnefilmen RED (Manga, japansk tegnefilm), (2012) 

Værk 5 (tematisk analyse af tre tekster, rødhætte, Villy, Red) 

 

 

Supplerende stof 

LÆS evt.: Link til "Eventyr" (i Håndbog til dansk), bla. kontraktmodellen (hjem-
me - ude - hjemme modellen) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

8 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 19 sider excl. film 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• At undersøge eventyrgenren og hvordan den udvikler sig og/eller bruges i 
nyere tids tekster bl.a. hos en forfatter i nyere tid Charlotte Weitze i no-
vellen Villy. 

• Kendskab til tekster gennem tiden der bruger eventyrtræk  

• Perspektiveringmellem tekster der alle bruger eventyrets stilistiske træk på 
forskellig vis. 

• Træne analyse og fortolkning af eventyrtræk i forskellige typer af tekster 
og genrer.  

• Træne perspektivering af forskellige tekster der bruger samme eventyrte-
ma. 

• Kendskab til stilistiske træk i eventyr, Kunsteventyr vs folkeeventyr, Te-
matisk perspektivering 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 15 Litteratur efter 1990erne (Minimalisme, Dirty realism) 

https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/98944/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1048/files/98945/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
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Indhold Kernestof 

Jan Sonnergaard Radiator (1997) 

Jacob Ejersbo: Nordkraft (romanuddrag) + Nordkraft (filmen) (2002) 

Maja Lukas: Knæ (2007)  

Helle Helle: Fasaner (1996) 

Litteraturens Veje om Minimalisme  

Tendenser i 90er litteraturens kortprosa 

Håndbog til dansk: Eksperimenterende realisme. 
Analysevejledning til samtaleanalyse "Kommunikationsanalyse af samtaler"- Hånd-
bog til dansk 

Samtaleanalyse 
Interview med Sonnergaard: 
https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU&feature=emb_logo 

 

Håndbog til dansk:  

Kap Sproghandlinger og inddirekte sproghandlinger 

Kap Samarbejdsprincippet og det underforståede (Links til en ekstern webside.) 
Kap Høflighedsprincippetprincippet (Links til en ekstern webside.) 
Kap Facework og ansigtstruende handlinger (Links til en ekstern webside.) 

 

Litteraturhistorien på langs og på tværs: 

Se Videooversigten i Litteraturhistorien på langs og på tværs: Eksperimenterende rea-
lisme:  (Links til en ekstern webside.) 

Læs i Kap.: Det 21.århundrede: Eksperimenterende realisme følgende afsnit: 

Afsnit: Realisme (Links til en ekstern webside.) 
Afsnit: Et råt og direkte sprog  (Links til en ekstern webside.)(Om Ejersbo, Pape) 
Minimalisme (Kun om MINIMALiSME, ikke om Interaktionslyrik) 

 

Fælleslæst værk 6: Jan Sonnergaard Radiator 

Supplerende stof 

Maja Lukas: Studier (2007) 

Fortællertyper (Håndbog til dansk) 
Undertekst (Håndbog til dansk) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

30 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 31 sider excl. film + værk: Radiator (ca. 159ns) 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p213&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=p213&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU&feature=emb_logo
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c638
https://hbdansk.systime.dk/?id=c643
https://hbdansk.systime.dk/?id=c645
https://hbdansk.systime.dk/?id=c646
https://litthist.systime.dk/?id=c1005%C2%A0
https://litthist.systime.dk/?id=c1005%C2%A0
https://litthist.systime.dk/?id=c1501
https://litthist.systime.dk/?id=c1516%20
https://litthist.systime.dk/?id=c1530
https://hbdansk.systime.dk/?id=p159
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c656
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

• Kendskab til tekster i perioden og nedslag i periodens tekster 

• Perspektivering til tekster fra andre litterære perioder med samme te-
ma/samme genre/samme stilistiske træk 

• Træne analyse og fortolkning af nyere tid tekster efter 1990erne 

• Kendskab til Minimalisme, Dirty realism 

• Kendskab til samtaleanalyse 

Sideløbende med forløbet har holdet læst et fælleslæst værk 6: Jan Sonner-
gaard Radiator. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


