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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019-2020 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Steen Drews Christensen: sdc@vucv.dk 

Hold 3 Pæd. 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til tekstanalyse, genre, sprog, grammatik, litteraturhistorie og skriftligt ba-

siskursus  

• individuelt valgt og læst, værk nr. 1: roman  

Titel 2 Tværfagligt professionsrettet projekt (dansk/engelsk/samfundsfag) - Materialer til en 

institution 

Titel 3 Medieværk – filmanalyse af fiktionsfilm 

• værk nr. 2: fiktionsfilm, Nicholas Winding Refn: Drive 

• værk nr. 3: kortfilm, Mathieu Ratthe: Livefield 

Titel 4 Samtaleanalyse 

Titel 5 Oplysningstiden og Romantikken  

Titel 6 Selvbiografier og selvbiografiske værker 

• individuelt valgt og læst, værk nr. 4: ræsonnerende prosa 

Titel 7 Det moderne og folkelige gennembrud  

Titel 8 Dokumentarfilm og -tv 

• værk nr. 5: dokumentarfilm, Michael Moore: Bowling for Columbine 

Titel 9 Tværfagligt forløb dansk/engelsk med retorik og argumentation 

Titel 10 Medier og medialisering (virtuel undervisning pga. Covid-19) 

Titel 11 Modernisme, realisme og eksistentialisme - litteraturhistoriske nedslag fra 1916 til i dag 

(virtuel undervisning pga. Covid-19)  

• værk nr. 6: digtsamling, Victor Boy Lindholm: Guld 

mailto:sdc@vucv.dk
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Titel 12 Gennemgående forløb med skriftligt dansk med skrivetid på skolen 

• deltagelse i SKRIV 

Titel 13  

Titel 14  

Titel 15  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til tekstanalyse, genre, sprog, grammatik, litteraturhistorie 

og skriftligt basis kursus (individuelt valgt og læst, værk nr. 1: roman) 

 

Indhold Kernestof: 

Emil Aarestrup: Angst, 1838 

Katrine Marie Guldager: Nørreport, 2004 

Emil Bønnelycke: Gaden, 1917 

Anders Bodelsen: Drivhuset 

Helle Helle: Mere kaffe? 

 

Tekstuddrag fra diverse genrer: 

Martha Christensen: Dansen med Regitze, 1989 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 1848 

SFs Hjemmeside: Villy har leveret en kraftpræstation, d. 10. september 2012 

Politiken.dk: Stor SF-ballade bryder ud i København, d. 10. september 2012 

Dansk Biografisk Leksikon: Jens Vilhelm Petersen, s.333 

 

Kortfilm:  

Jens Dahl: 2 piger 1 kage 

 

• individuelt valgt og læst, værk nr. 1: roman 

 

Supplerende stof: 

• Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, 

Ibog 

- Tid og miljø 

- Personkarakteristik 

- Fortæller  

- Fremstillingsformer (fortællemåder) 

- Tema og perspektivering  

- Komposition  

- Hvad handler teksten om (motiver og konflikter)  

- Litterære genrer  

- Tematisk analyse  

- Denotation og konnotation  

- Semantisk felt  

 

Ekskursioner: 

- Ekskursion til Rødovre bibliotek – introduktion, oprettelse som låner, 

lån af selvvalgt roman 

 

Samlet omfang: 101 sider + selvvalgt værk (ca. 200 sider) 

 

Omfang 

 

71 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 
• Introduktion til faget og hinanden, studieteknik 

• Tekstens kommunikationssituation og forventningerne til en tekst 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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• Hvad er en genre? Forskel på fiktion og sagprosa 

• De fiktive hovedgenrer (Epik, lyrik og drama) 

• Fortællerinstans - fortællersynsvinkel (implicit, eksplicit fortæller; 

jeg-fortæller, 3. persons fortæller, alvidende fortæller) 

• Komposition 

• Fortællemåder (fortalt tid, fortælletid; bagudsyn, medsyn; den beret-

tende, den sceniske og den beskrivende fortællemåde) 

• Træne tekstlæsning og arbejde med den episke tekstanalyses elemen-

ter 

- Tid, sted og miljø 

- Personkarakteristik (ydre og indre) 

- Tema 

- Fortæller 

- Litterære genrer 

• Digtlæsning og arbejde med den lyriske tekstanalyses elementer 

- Semantiske felter 

- Modsætninger 

- Tema 

- Rim 

- Billedsprog 

- Gentagelser 

- Det lyriske jeg 

- Assonans og Allitteration 

• Screening af kursisterne 

• De taksonomiske niveauer 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Pararbejde 

• Opgaveskrivning på klassen 

• Skriveøvelser på klassen 

• Individuel opgaveskrivning 

• Virtuel undervisning 

 

Retur til forside 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 2 

 

Tværfagligt professionsrettet projekt – holdet skulle i grupper skrive en fol-

der på dansk og engelsk til rettet mod pårørende til borgere på en institution. 

Desuden skulle grupperne en introduktion til nye ansatte på institutionen vedrø-

rende institutionens pædagogiske profil. Endelig skulle grupperne producere 

filmmateriale til oplysning om institutionen. 

 

Indhold Kernestof: 

Holdet blev inddelt i grupper og fik udleveret med en beskrivelse af opgavens 

indhold og til de faglige forventninger, som berørte henholdsvis dansk, engelsk 

og samfundsfag. Derefter har grupperne selv søgt teori og information. 

 

Omfang 

 

12 lektioner (samtlige holdets 40 lektioner i uge 41) 

Særlige fokus-

punkter 
• Professionsrettet undervisning 

• Tværfaglighed i dansk, engelsk og samfundsfag 

• Kende hensigter med kommunikation  

• Skriftlighed 

• Filmproduktion 

• Gruppearbejde i demokratiske grupper 

• Udvælgelse af tekster 

• Internetsøgning 

• Produktpræsentation 

• Faglig kritik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
• Skriftligt arbejde 

• Diskussion og faglig kritik 

• Projektarbejde 

• Præsentation af projekt ved fælles fernisering 
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Titel 3 

 

Medieværk – filmanalyse (værk nr. 2: film, Nicholas Winding Refn: 

Drive og værk nr. 3: kortfilm, Mathieu Ratthe: Lovefield) 

 

Indhold Kernestof: 

Film:  

Nicolas Winding Refn, Drive 

Mathieu Ratthe, Lovefield 

• værk nr. 2: film, Nicholas Winding Refn: Drive 

• værk nr. 3: kortfilm, Mathieu Ratthe: Lovefield) 

 

 

Supplerende stof: 

• Baggrundsstof, som kursisterne selv har fundet (primært på nettet) 

• Per B. Katz et al, Fokus s. 36-38 om Berettermodellen 

• Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom – grundbog i me-

dier (2005): 

- Apppendix over filmiske virkemidler s. 286-289 

• Film X/ Håndbog til filmiske virkemidler 

• Raskins 7 parametre 

• Eget materiale: skema med begreber 

• Eget materiale: klip med filmiske virkemidler og dramaturgi i Can-

vas med eksempler taget fra 53 film 

 

Samlet omfang: 24 sider + to filmværker 

 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 
• Skriftlig fremstilling 

• Filmiske virkemidler 

• Dramaturgi: berettermodel, set up-pay off og suspense-surprise 

• Shot-to-shot analyse og næranalyse 

• Analyse af kortfilm: Raskins 7 parametre 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Projektarbejde 

• Gruppearbejde 

• Skriftligt arbejde 
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Titel 4 

 

Samtaleanalyse 

Indhold Kernestof: 

Radio24syv: af Hele Danmarks Ghita 

 

DR: Interview med Bertel Haarder 

https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws 

 

Tv2: God morgen Danmark - Diskussion om prostitution 

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

 

Youtube: Skænderi i metroen 

https://www.youtube.com/watch?v=lxvmn6hZzfA 

 

Christophe M. Saber: Disciplin 

 

Helle Helle: Tirsdag nat 

 

Kjell Askildsen: Et dejligt sted 

 

Supplerende stof: 

• Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, 

Ibog 

- Kommunikationssituation 

- Sproghandlinger 

- Indirekte sproghandlinger 

- Samarbejdsprincippet 

- Høflighedsprincippet 

 

• Jann Scheuer: Sproghandlinger – brug af sprog i dansk. Dansklæ-

rerforeningen. 2009. 

- Facework 

- Aggressivt facework 

 

Samlet omfang: 18 sider 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 
• Sproghandlinger 

• Facework og aggressivt facework 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Skriftligt arbejde 

• Diskussion 

• Virtuel undervisning 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI
https://www.youtube.com/watch?v=lxvmn6hZzfA
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Titel 5 

 

Oplysningstiden og Romantikken 

Indhold Kernestof: 

Folkeviser: 

Harpens Kraft 

Harpens Kraft: https://www.youtube.com/watch?v=eaDcqFHtGVs 

 

Eventyr: 

Brødrene Grimm: Tornerose,  

 

Oplysningstiden:  

Ludvig Holberg: Epistel nr. 395 

 

Romantikken 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Der er et yndigt land 

• Poul Reumert oplæser Guldhornene https://youtu.be/2mkWrzSD1nM 

A.W. Schack von Staffeldt: Indvielsen 

Steen Steensen Blicher:caf Trækfuglene – Præludium 

• Den danske sang: Sig nærmer tiden: https://youtu.be/vu2uTmxIbuw 

H. C. Andersen, I Danmark er jeg født, Den lille pige med svovlstikkerne og 

Den grimme ælling 

 

Salme: 

N. F. S. Grundtvig: Nu falmer skoven trindt om land 

DRs pigekor synger Nu falmer skoven trindt om land: 

https://youtu.be/3iEsIKMInOo 

 

Supplerende stof: 

• Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, 

Ibog 

- Eventyr  

- Rim og rytme s 

- Sproglige billeder  

- Sproglige figurer  

- Litterær analyse af digte  

- Litterær analyse af eventyr  

• Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien 

– på langs og på tværs, Ibog 

- Romantikken  

- Folkeviser  

• Folkeeventyr Dorte Schmidt Granild og Jens Haaning, Medier i 

dansk, 2011: s. 160-161 Aktantmodellen 

 

Samlet omfang: 81 sider 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 
• Litterære genrer (bl.a. ridderviser, trylleviser, folkeeventyr, kunst-

eventyr, salmer, og sange) 

https://www.youtube.com/watch?v=eaDcqFHtGVs
https://youtu.be/2mkWrzSD1nM
https://youtu.be/vu2uTmxIbuw
https://youtu.be/3iEsIKMInOo
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• Fortsat arbejde med analyse og fortolkning (herunder brug af ak-

tantmodellen) 

• Romantikken 

• Oplysningstiden 

• Kanonforfattere 

• Analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering 

• Litteraturhistorisk læsning 

• Samspil mellem tekst, kultur og samfund 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Skriftligt arbejde 

• Kildesøgning og analyse af tekster med brug af internettet 
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Titel 6 

 

Selvbiografier og selvbiografiske værker (individuelt valgt og læst, 

værk nr. 4: ræsonnerende prosa) 

 

Indhold Kernestof: 

David Lagercrantz, Af: Jeg er Zlatan Ibrahimovic 

Christina Hesselholdt, Af: Hovedstolen 

Jørgen Leth, Af, Det uperfekte menneske (kapitlet Beirut) Gyldendal, 2005 

Knud Romer, Af: Den som blinker er bange for døden, fra: Claus Christen-

sen et al., Livsværk, Dansklærerforeningen 

 

• individuelt valgt og læst, værk nr. 4: ræsonnerende prosa 

 

Supplerende stof: 

• Claus Christensen, Livsværk -det selvbiografiske i ny dansk littera-

tur s. 11-19, 25-29. 

• Vibeke Blanksteen, Selvbiografi, Om den selvbiografiske genre og 

Selvbiografiens historie s. 7-18. 

• Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien 

– på langs og på tværs, 2013: 

- Selvbiografisk prosa s. 197-200 

 

Ekskursioner: 

Ekskursion på Rødovre Bibliotek for at låne selvbiografisk materiale 

 

Samlet omfang: 48 sider + selvvalgt værk (ca. 200 sider) 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 
• Analyse og fortolkning mhp. genrens kendetegn og muligheder, 

selvfremstilling og troværdighed 

• Genrebevidsthed (inkl. forskel på fiktion og sagprosa) - dobbeltkon-

trakt 

• Samspil mellem tekst, kultur og samfund 

• Boganmeldelse af selvlæst værk 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 
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Titel 7 

 

Det moderne og folkelige gennembrud 

Indhold Kernestof: 

Det moderne gennembrud: 

Amalie Skram, Karens Jul 

Herman Bang, Foran Alteret 

Herman Bang, En lille replik 

Henrik Pontoppidan, Ørneflugt 

 

Det folkelige gennembrud: 

Johannes V. Jensen, Oktobernat 

Martin Andersen Nexø, En lønningsdag 

 

Filmklip fra Kronprins Frederik og Mary Elizabeth Donaldsons bryllup 

https://youtu.be/iL9ZlVwgnUU 

 

Supplerende stof: 

• Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien 

– på langs og på tværs, Ibog 

- 1870-1890: Det moderne gennembrud s. 91-111 

• J. Fibiger og Gerd Lütken, Litteraturens veje, 2005: 

- Det folkelige gennembrud s.244-246      

• Referencer til tidligere læst stof: H. C. Andersen, Den grimme æl-

ling 

 

Samlet omfang: 49 sider 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 
• Kanonforfattere 

• Samspil mellem tekst, kultur og samfund 

• Forholdet mellem litterær realisme og ikke-realisme 

• Litteraturhistorisk læsning 

• Impressionisme 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Skriftligt arbejde 

• Lærerforedrag 

 

https://youtu.be/iL9ZlVwgnUU
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Titel 8 

 
Dokumentarfilm og -tv 

værk nr. 5: dokumentarfilm, Michael Moore: Bowling for Columbine 

 

Indhold Kernestof: 

Michael Moore: Bowling for Columbine 

Jakob Gottschau: af Løgnefabrikken – de falske nyheder fra Rusland 

Christoffer Guldbrandsen:  af Den hemmelige krig 

DR: af Rugemor – må vi låne din livemoder 

DR: af Dubais danske damer, afsnit 2/4 

Boris Benjamin Bertram: af Krigsfotografen 

 

Supplerende stof: 

• Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, Den iscenesatte virke-

lighed, 2004 

- At analysere levende billeder s. 11-25 

• Anders Dahl et al., Levende billeder, Ibog 

- Fakta og fiktion 

- Kontrakter og koder 

- Fokus: Tv-dokumentarisme 

• Eget materiale: 

- Et skema med dokumentarens 6 grundlæggende genrer og under-

genrerne. 

- Et skema på 4 sider om de 6 genrers formål, instruktørens rolle, 

indhold, dramaturgi, fortæller, filmiske virkemidler og eksempler. 

 

Samlet omfang: 30 sider + diverse søgninger og eksempler på nettet+ et do-

kumentarværk 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

• Analyse af dokumentarfilm 

• Fokus på Den deltagende/performative dokumentar, Den observeren-

de dokumentar og Den autoritative/dybdeborende dokumentar 

• Analyse og vurdering af forskellige typer dokumentarudsendelser/-

film, herunder kommunikationssituationen samt diverse fiktions- og 

faktakoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Gruppearbejde 

• Klasseundervisning 

• Diskussion 

• Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 9 

 

Tværfagligt forløb dansk/engelsk med retorik og argumentation 

Indhold Tværfagligt forløb i dansk og engelsk med retorik og argumentation, hvor alle  

 

Kernestof:  

Dronningens nyårstale 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=1iIripPmr-U&feature=youtu.be  

 

http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2019 

 

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale 2020 

http://www.stm.dk/_p_14892.html 

 

Statsminister Stoltenbergs tale efter terror i Norge 

http://xn--rst-0na.dk/talearkiv/mindetale-efter-angrebene-i-oslo-og-

utoya/ 

 

DR - Analyse: I 2020 bliver Mette Frederiksen for alvor testet 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/politiske-analyser/analyse-i-2020-

bliver-mette-frederiksen-alvor-testet 

 

Jens Lenler: Her er de 6 effektiver tricks, der gør Donald Trump til et retorisk 

geni, Politiken, 31. januar 2020. 

 

Supplerende stof: 

• Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier, Ibog 

fra Sysime. 

- Retorik 

- Talegenrer 

- Ciceros pentagram 

- Disposition 

- Appelformer 

- Argumentation 

- Toulmins argumentationsmodel 

- Argumenttyper 

- Fejltyper og argumentationskneb 

- Ordvalgsargumenter 

- Diskursanalyse 

- Nodalpunkt og ækvivalænskæde 

- Hegemoni og antagonisme 

- Flydende betegner 

- Diskursanalyse 

- Sproglige figurer 

- Gentagelsesfigurer 

- Modsætningsfigurer 

- Dramatiske figurer 

https://www.youtube.com/watch?v=1iIripPmr-U&feature=youtu.be
http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2019
http://www.stm.dk/_p_14892.html
http://røst.dk/talearkiv/mindetale-efter-angrebene-i-oslo-og-utoya/
http://røst.dk/talearkiv/mindetale-efter-angrebene-i-oslo-og-utoya/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/politiske-analyser/analyse-i-2020-bliver-mette-frederiksen-alvor-testet
https://www.dr.dk/nyheder/politik/politiske-analyser/analyse-i-2020-bliver-mette-frederiksen-alvor-testet


 

Side 14 af 18 

Samlet omfang: ca. 25 sider 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 
• Kende hensigter med kommunikation (informere, påvirke og underhol-

de) 

• Kommunikationsmodel - pentagrammet 

• At kende og kunne anvende begreberne inden for logisk argumentation 

(påstand, belæg, underbelæg, gendrivelse, rygdækning og styrkemar-

kør). 

• Analyse af ikke-litterære tekster (argumentation, appelformer, kompo-

sition og retoriske virkemidler) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 
• Gruppearbejde 

• Klasseundervisning 

• Skriftligt arbejde 

• Diskussion 
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Titel 10 

 

Blog og medialisering 

Indhold Kernestof: 

 

Kursisterne har desuden arbejdet med en selvvalgt blog 

 

 

Martin Ågerups blog på jp.dk 

• Corona – Står vi overfor nedlukning i et halvt til et helt år? Regeringen 

må ud af busken og lægge sin langsigtede strategi frem (besøgt 19/3 

2020) 

https://jyllands-

posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12021202/corona-staar-vi-

overfor-nedlukning-i-et-halvt-til-et-helt-aar-regeringen-maa-ud-af-

busken-og-laegge-sin-langsigtede-strategi-frem/ 

 

Supplerende stof: 

Viktor Bjørnstrup m.fl.: Netværkssamfundet – jeg er på, altså er jeg, 2012: 

• Goffman – frontstage og backstage s. 28-32 

• Meyrowitz –et kig backstage s. 32-34 

• Stig Hjarvard – det selskabelige samfund s. 87-90 

• Ziehe – den kulturelle frisættelse s. 53-57 

 

Jacob Brøndum Pedersen m.fl.: Sociale medier sociale dilemmaer 

• Hvad er web 2.0? s.12-16 

• Hvordan opstod Internettet? s. 76-79 

 

Julia Lahme: Blogbogen din hands-on guide til blogging 

• Det kan de sociale medier gøre for dig s. 109-122 

• Bloggenrer s. 14-19 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 
• Netværkssamfundet og medialisering 

• Web 2.0 

• Debat og nyhedsformidling i blogs og internetaviser 

• Appelformer 

• Retorik og argumentation 

• Meyrowitz: Forward frontstage, middle region og deep backstage 

• Bloggen som genre 

• Analyse af blogs 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
• Virtuel undervisning med 

- Blogdebat 

- Diskussion 

- Skriftligt arbejde 

- Individuel søgning af blogmateriale på internettet 

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12021202/corona-staar-vi-overfor-nedlukning-i-et-halvt-til-et-helt-aar-regeringen-maa-ud-af-busken-og-laegge-sin-langsigtede-strategi-frem/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12021202/corona-staar-vi-overfor-nedlukning-i-et-halvt-til-et-helt-aar-regeringen-maa-ud-af-busken-og-laegge-sin-langsigtede-strategi-frem/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12021202/corona-staar-vi-overfor-nedlukning-i-et-halvt-til-et-helt-aar-regeringen-maa-ud-af-busken-og-laegge-sin-langsigtede-strategi-frem/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12021202/corona-staar-vi-overfor-nedlukning-i-et-halvt-til-et-helt-aar-regeringen-maa-ud-af-busken-og-laegge-sin-langsigtede-strategi-frem/
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Titel 11 

 

Modernisme, realisme og eksistentialisme- litteraturhistoriske nedslag fra 

1916 til i dag (inkl. fælles læste, værk nr. 6: novellesamling, Helle Helle: 

Biler og dyr og nr. 7: digtsamling, Victor Boy Lindholm: Guld) 

 

Indhold Modernisme: 
Ekspressionisme 

Pär Lagerkvist, Ångest, Ångest är min arvedel  

Tom Kristensen, Det blomstrende slagsmål 

 

Konfrontationsmodernisme  

Klaus Rifbjerg, Livet på Badeværelset  

 

 

Realisme: 
70’ernes socialrealisme/Bekendelseslitteratur 

Vita Andersen, Fredag, Lørdag og Søndag 

 

Minimalisme 

Helle Helle: Globryllup 

 

Kanonforfattere og eksistentialisme 
Karen Blixen: Af: Den afrikanske farm 

Peter Seeberg: Hullet 

Martin A. Hansen: Paradisæblerne 

 

Ny dansk litteratur 
Hyklerlitteratur 

Victor Boy Lindholm, Guld (2014) 

• værk nr. 6: digtsamling, Victor Boy Lindholm: Guld med fokus på dig-

tene:  jeg tror vi får en vidunderlig fremtid sammen og jeg er træt og går 

i seng 

 
Coronalitteratur 

Caspar Eric: Dagbog fra dage med Covid-19 

Dag 49 (2020) 

https://covid19digte.tumblr.com/ 

 

DR: Caspar sætter ord på coronakrisen: ”Panikken lukker ned for logik-

ken. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-

panikken-lukker-ned-logikken 

 

 

Oversat verdenslitteratur 

Ernest Hemingway, Gammel mand ved broen 

 

Norsk litteratur 

https://covid19digte.tumblr.com/
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/caspar-saetter-ord-paa-coronakrisen-panikken-lukker-ned-logikken
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Nordahl Grieg, Til ungdommen 

Rådhuspladsen Oslo, 25. juli 2011 

https://youtu.be/CEiyrO-5yt4 

  

Supplerende stof: 

• Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien – på 

langs og på tværs, 2014: 

- Første verdenskrig og ekspressionisme 

- Ekspressionistisk stil 

- Stærke farver hos Tom Kristensen 

 

- 60’er modernisme (1960-1970) 

- Konfrontationsmodernisme 

- Den splittede form 

- Humor 

 

- Bekendelseslitteratur 

- Knækprosa – Vita Andersen 

 

- Paradisæbler 

- Eksistentialisme 

- Heretica-modernisme 

 

- Minimalistiske fortællinger i 1990’erne 

- Minimalisme 

- Genrebrud i minimalismen 

- Minimalistiske noveller 

- Rester 

 

• Sara Piil i Information: Lyrik får os til at føle verdens tilstand.  

https://www.information.dk/kultur/2014/11/lyrik-faar-foele-verdens-tilstand 

• Devika Sharma: Kritik på delagtighedens betingelser, s. 266-267, 270-

273 

 

Samlet omfang: 90 sider 

 

Omfang 

 

64 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 
• En viden om litteraturen i det 20. århundrede 

• Arbejde med forskellige modernistiske og realistiske udtryksmåder 

• Eksistentialisme 

• Kanonforfattere 

• Litteraturhistorisk forståelse 

• Repetition 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
• Klasseundervisning 

• Lærerforedrag 

• Gruppearbejde 

• Litterære skriveøvelser 

• Eksamensøvelser 

 

https://youtu.be/CEiyrO-5yt4
https://www.information.dk/kultur/2014/11/lyrik-faar-foele-verdens-tilstand
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Titel 12 

 
Skriftligt dansk med et gennemgående forløb med skrivetid på sko-

len 
 

Indhold  

Kernestof: 

Analyserende artikel om Fordomme baseret på kortfilmen, Lovefield, af 

Mathieu Ratthe 

 

Analyserende artikel om forældre og børn baseret på novellen, Lille knu-

de, af Gunnhild Øyehaug 

 

Supplerende stof: 

• Undervisningsministeriets vejledning til den analyserende artikel 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Skriftlig progression  

• Formalia vedrørende opgaveskrivning 

• Opgavegenrer – den analyserende artikel og den debatterende ar-

tikel 

• En opgaves komposition – indledning, analyse og afslutning 

• Skriftlig formidling 

• Grammatik – neksus, komma og punktum 

 

Væsentligste arbejds-

former 
• Differentieret undervisning 

• Klasseundervisning om disposition af en opgave 

• Gruppearbejde  

• Individuel skrivning 

• Pararbejde med kritik af opgaver 

• Virtuel undervisning 

• Deltagelse i skolens projekt SKRIV 

 

 

 

 

 


