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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin maj-juni, 2019 

 

Institution Horsens HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Eva Sølberg (forløb 1), Rikke Ellerbæk Haue (forløb 2-5) og Marie Sognstrup (forløb 6-

15) 

Hold 2d 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Portrætartikler  

Titel 2 Intro til tekstanalyse  

Titel 3 Selvbiografi og autofiktion/værk 1  

Titel 4 Eventyr i udvikling/værk 2  

Titel 5 Det Moderne Gennembrud 

Titel 6 Samtale og sproghandlinger  

Titel 7 Digital litteratur/værk 3 

Titel 8 Argumentationslære    

Titel 9 Diskursanalyse  

Titel 10  Politiske mediefortællinger og  iscenesættelse  

Titel 11 Holbergs komedie – ej blot til lyst/værk 4 

Titel 12  Romantik og realisme /værk 5 

Titel 13 Dokumentar og kortfilm/værk 6 

Titel 14 Eksistentialistisk litteratur 1900-2018 

Titel 15 Politisk retorik i en terrortid  
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Titel 1  

  

Portrætartikler 

 

Indhold Kernestof 

Eksempel på en portrætartikel: Lars Rosenkvist: ”En forward krydser sit spor”  

https://www.b.dk/navne/en-forward-krydser-sit-spor/, Berlingske den 14.07.2017 
 
Lærerproduceret materiale (ppt) om genren portrætartikel, artiklens form og kommuni-
kationsmodel.  

 

 

Omfang 

 

50 sider  

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 At lære hinanden at kende, at komme i gang med at skrive og kende artikelgenren.  

 Kendskab til en artikels kommunikationssituation samt opbygning i form og ind-
hold  

 At træne mundtlighed via interview.  

 At træne skriftlighed og arbejde fokuseret med et udvalgt emne.  

 At styrke samarbejde samt sociale og personlige kompetencer  
 
Produktet i forløbet var en portrætartikel, der blev skrevet om en klassekammerat på 
baggrund af et interview, artiklen blev publiceret i e-katalog for klassen og lærerne. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

 Klasseundervisning  

 Pararbejde med interview og sparring i skriveprocessen  

 Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

https://www.b.dk/navne/en-forward-krydser-sit-spor/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Intro til tekstanalyse 

Indhold Kernestof:  

 

H.C Andersen: I Danmark er jeg født 

Natasja: I Danmark er jeg født 

Yahya Hassan: Barndom, Udenfor døren, 2013 

Helle Helle: Globryllup, 2000 

 

Supplerende stof: 

Youtubevideo med Yahya Hassans oplæsning af Barndom samt Natasjas sang I Dan-

mark er jeg født 

 

 

Omfang 

 

100 sider  

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Introduktion til tekstanalytiske begreber 

 Arbejde med tekstanalyse i forskellige tekster 

 Skabelse af tekster gennem kreative metoder, hvor eleverne skrev enten et digt 

eller et læserbrev om egen barndom 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde. 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Selvbiografi og autofiktion/værk 1 

Indhold Kernestof: 

 

Jens Blendstrup: Gud Taler ud (Værk 1) (148 sider), 2004 

Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor 

Jørgen Leth: af Det Uperfekte Menneske 

Fra kompendium (26 sider) 

Janne V. Børsting og Tina Dunø: Til Tasterne. Skriftlighed i dansk kap. 5 & 6 

 

 

Supplerende stof: 
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Filmen Gud taler ud 

 

Udvalgte digte af Michael Strunge (Samlede Strunge) 

Litteraturen på langs og på tværs, kap. om postmodernisme 

Udvalgte websites om punkbevægelsen 

 

Dokumentar om Strunge 

 

 

Omfang 

 

90 sider 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Introforløbet fortsætter med selvbiografi og autofiktion 

 Forelæsning om Goffmann o.a teori om selvbiografismen 

 Fortsat fokus på tekstanalyse 

 Arbejde med fortællertyper i værklæsning 

 Arbejde med sprog og virkemidler 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/klassediskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Eventyr i udvikling 

Indhold Kernestof 

(Kompendium) 

  

 Eventyrgenrens udvikling fra folkeeventyr til fantasy (Vibeke Blaksteen og Kir-

sten Møller: Eventyr i dansk, indledningen 

 Prinsessen med de 12 par guldsko 

 De 11 svaner 

 H.C: Andersen: De Vilde Svaner (værk 2) 

 Karen Blixen: Kongesønnerne 

 Efterkrigstiden. Eftertanke og eksistentialisme (Brug Litteraturhistorien p. 162-164) 

 Martin A. Hansen Paradisæblerne 

 Charlotte Weitze: Rosentjørn  

 

Supplerende stof: 

DR-film De Vilde Svaner http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/de-vilde-svaner 

 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/de-vilde-svaner
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Omfang 

 

120 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 Fokus på temabaseret læsning om en litterær genre 

 Kanonforfattere og diskussion af kanonlitteratur 

 Videreudvikling af tekstanalyse med fokus på anvendelse af forskellige analyser 

af eventyr: strukturalistisk og psykoanalytisk læsning 

 Fokus på myters betydning i litteratur før og nu 

 Filmen De Vilde Svaner læstes som et værk med grundig tekstanalyse 

 Filmen Pans Labyrint blev analyseret i en skriftlig opgave som afslutning på for-

løbet ”Eventyr i udvikling” 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Det Moderne Gennembrud (DHO) 

Indhold Kernestof (Kompendium) 

Holger Drachmann: Engelske Socialister 

Amalie Skram: Forrådt 

Herman Bang: Fattigliv 

Henrik Pontoppidan: Ane-Mette 

Martin Andersen-Nexø: Lønningsdag  

 

Supplerende stof:  

 Læs om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs: 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=125   

 Filmklip: DR-udsendelsen 1800-tallet på vrangen, afsnit 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=psQvUv3cmaM    

 Filmklip: Introduktion til perioden af ’Rather homemade’: 
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus   

 

 

Omfang 

 

90 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Fortsat tekstanalyse og fortolkningsarbejde 

 Fokus på litteraturhistorisk perspektiv 

 Arbejde med kanonforfattere 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=125
https://www.youtube.com/watch?v=psQvUv3cmaM
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 6 

 

Samtale og sproghandlinger    

Indhold Kernestof  

 

Baggrundsstof:  

Birgitte Darger: Begreb om dansk, kapitel 7 i i-bogen, samt lærerproduceret powerpoint 

med fagbegreber:   

  

https://begrebdansk.systime.dk/?id=p146, https://begrebdansk.systime.dk/?id=p145 

https://begrebdansk.systime.dk/?id=p144 

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk: Transaktionsanalyse 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c652 

 

 

Tekster:  

Kjell Askildsen: Et dejligt sted, fra Hundene i Thessaloniki, 2002 

 

Helle Helle: ”Søndag kl. 15:00”, i ”Rester”, 1996 

 

Astrid Saalbach: af Det velsignede barn, 1996, 1. del, 3 scene, i Ib Lucas og Anne McCly-

mont: Ny dansk dramatik, 1998, s. 106  

 

Lone Scherfig: ”Jeg er bare den logerende”, 2005, kampagnefilm produceret for Danske 

Dagblade 

 

Supplerende stof 

  

Klip fra den svenske film "Adam & Eva" (Måns Herngren, 1997), Offentliggjort den 30. 

aug. 2012, samt tekstuddraget af filmklippet 

https://www.youtube.com/watch?v=Q85gCIMOm7w 

 

Jørn Hjorting: De ringer – vi spiller, i Eva Heltberg og Jørn Lund: Sprog i dansk – en 

håndbog, 1996  

 

Roberta Montanari: Snik snak snude – ellers er du ude, Kristeligt Dagblad, 21/9-2007 

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, afsnit 4, om sprog: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p131 

 

Omfang 

 

 56 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Analyse og fortolkning af samtaler og sproghandlinger ud fra fagbegreberne: høfligheds- 

og samarbejdsprincip, de fire sproghandlinger, facework-teori, undertekster og indirekte 

sproghandlinger. Transaktionsanalyse. 

Væsentligste ar- Kreativ skriveøvelse   

https://begrebdansk.systime.dk/?id=p146
https://begrebdansk.systime.dk/?id=p145
https://begrebdansk.systime.dk/?id=p144
https://hbdansk.systime.dk/?id=c652
https://www.youtube.com/watch?v=Q85gCIMOm7w
https://hbdansk.systime.dk/?id=p131
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bejdsformer  

Herudover har eleverne skrevet udkast til en redegørelse, samt små besvarelser på klassen. 

Klassen har arbejdet i par, i grupper og med klasseundervisning.  

 

 

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

 

Titel 7 

 

Digital litteratur  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof:  

”Om SMS-litteratur” og ”Hvorfor undervise i SMS-noveller?”, fra Gyldendals Litteraturpor-

tal 

 

Anita Hvonbedh Pedersen: ”Hvad er digital litteratur?”, på  

https://litteratursiden.dk/artikler/hvad-er-digital-litteratur 

 

Tekster  

Frederik Bjerre Andersen: ”Aarhus – København”, SMSpress.dk, 2012  

 

Julie Hastrup: ”Huen”, fra SMSpress.dk (udskrift af novellen), 2017 (værk 3) 

 

Jens Smærup Sørensen: ”Skal vi sælge vores land”, SMSpress.dk  

 

Reinhard Döhl: ”Apfel Wurm”, 1965 

 

E. E. Cummings: “l(a”, 1958 I digtsamlingen “95 Poems” 

 

Supplerende stof:  

 

Merete Pryds Helle fortæller om ipad-romanen: Begravelsen, 2011:  

https://www.youtube.com/watch?v=jw6HUP1jiiA 

 

Introduktion til Jörg Piringers værk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (2010):  

http://apps.piringer.net/abcdefg.php 

 

Omfang 

 

40 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne lavede en kreativ skrivning, hvor de skulle udfylde de tomme huller/svarene i sms-

novellen af Frederik Bjerre Andersen, for at arbejde med tekstproduktion på en måde som 

undersøger tekster.  

 

Vi brugte litterære begreber til at analysere novellerne, samtidig med at eleverne via bag-

grundslitteraturen blev bekendte med digital litteratur, samt international konkret poesi fra 

1960’erne. Eleverne blev ligeledes introduceret til den læseraktiverende metode.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Pararbejde, klasseundervisning, kreativ skrivning.  

 

https://litteratursiden.dk/artikler/hvad-er-digital-litteratur
https://www.youtube.com/watch?v=jw6HUP1jiiA
http://apps.piringer.net/abcdefg.php
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Retur til forside 

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

 

 

Titel 8 Argumentationslære  

 

Indhold Kernestof:  

 

Baggrundsstof:  

Lærerproduceret kompendium om argumentationslære, samt Birgitte Darger m.fl: Begreb om 

dansk, s. 95-107. Håndbog til dansk, afsnit 4.10,  https://hbdansk.systime.dk/?id=p205&L=0 

 

Legalisering af hash eller ej 

Henrik Nielsen: Grotesk debat om hash, 8/4-2008, Jyllands-Posten  

Thomas Banke: Ja, hashdebatten er grotesk, 14/4-2008 i Jyllands-Posten 

Mathias Schlippé-Steffensen: Hash – den enkeltes eget valg, 16/4-2008 i Jyllands-Posten  

 

Debat om Cannabis i Go’Morgen-Danmark, TV2, (08:00), 2016:  

https://novom.ru/en/watch/HYK-2RncLgY 

 

Prostitutionsdebat  

Gunver Lystbæk Vestergård: Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder, www.videnskab.dk 21/3-

2010 

 

Jakob Nørregård: Myter er offergørende, Information d. 13/2-2012  

Jørgen Lyngbye: Handikappede græd over købesex-forbud, Ekstra Bladet 11/2-2012 

 

Analyse af følgende klip, uploadet den 16. feb. 2011:  

Anne-Grethe Bjarup Riis’ pinlige optræden på Go’ Morgen Danmark i debat med Susanne Møller 

fra Sexarbejdernes Interesseorganisation 

https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M&feature=related 

 

Ungdomsuddannelser og stress 

Olivia Dam Junget: Min generation har angst, 24/11-2013, Politiken  

Gitte Meyer: Forskellen på fagligt og socialt pres, 20/1-2014, Information 

 

Supplerende stof  

Reklame for United Colors of Benetton 

Illustrationer fra KL’s inspirationshæfte om kommunalvalget, 2017 

Omfang 

 

65 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til fagbegreber: påstand, belæg, rygdækning, argumentationsformer, vurdering af argu-

mentation, samt brug af appelformer.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Pararbejde, klasseundervisning. Eleverne afleverede et første udkast til en debatterende artikel om 

stress og angst på ungdomsuddannelserne, hvor de øvede skriftlig argumentationsanalyse. 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p205&L=0
https://novom.ru/en/watch/HYK-2RncLgY
http://www.videnskab.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M&feature=related
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Retur til forside 

 

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

 

Titel 9 

 

Diskursanalyse  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof 

Mette Møller Jørgensen og Anne Bornerup Græsborg: fra ”Diskursanalyse i dansk”, i-bog, systime: 

”Teori om diskursanalyse i dansk”, bl.a. med afsæt i prostitutionsdebatten, Sundhedsstyrelsens ryge-

kampagne og Marlboro-reklame. Links: https://diskurs.systime.dk/?id=p140, 

https://diskurs.systime.dk/?id=p139, https://diskurs.systime.dk/?id=p138,  

https://diskurs.systime.dk/?id=p136 

 

Rygediskurs  

Sundhedsstyrelsens rygekampagne: ”Et godt liv uden røg” (2013), fra (00:00-09:48) 

https://sst.23video.com/video/682071/et-godt-liv-uden-rg-dansk  

 

Prostitutionsdiskurs  

Per Christensen og Dennis Kristensen: ”Tag nu ansvar, og forbyd sexkøb”, 7/3-2015 + teksterne 

om prostitution i argumentationsforløbet 

 

Analyse af følgende klip, uploadet den 16. feb. 2011:  

Anne-Grethe Bjarup Riis’ pinlige optræden på Go’ Morgen Danmark i debat med Susanne Møller fra 

Sexarbejdernes Interesseorganisation 

https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M&feature=related 

 

 

Supplerende stof 

Kevin Holm-Jensen: Så er ansvaret dit, Fru Jensen, 27/11-2017, Politiken 

 

Fitness.dk. Socialt, sjovt og sundt, i jp. Reklame målrettet ældre 

 

Pernille Vermund: Religionsfrihed. Islam skal ingen indflydelse have, www.fyens.dk, 29/11-2017 

 

Omfang 

 

45 sider  

Særlige fokus-

punkter 

  

Introduktion til diskursteori, samt dens anvendelighed på argumenterende tekster. Fagbegreber: 

nodalpunkt, ækvivalenskæde, konnotationer, samt navngivning af diskurser, fx offerdiskurs, libe-

ral/socialistisk diskurs. Hegemonisk diskurs og antagonistisk diskurs. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Pararbejde, klasseundervisning, kreativ skrivning.  

 

Retur til forside 

 

https://diskurs.systime.dk/?id=p140
https://diskurs.systime.dk/?id=p139
https://diskurs.systime.dk/?id=p138
https://diskurs.systime.dk/?id=p136
https://sst.23video.com/video/682071/et-godt-liv-uden-rg-dansk
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M&feature=related
http://www.fyens.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 10 Politiske mediefortællinger og iscenesættelser 

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof 

”Broadcast yourself” i Dorte Schmidt Granild: Medier i dansk, 2011, s. 11-22. Ole Schultz Lar-

sen: “Håndbog til dansk”: tilværelsen som et teater og Middlestage samt oversigt: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c787 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c786  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c785 

 

Om filmiske virkemidler: link til Håndbog til dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0 

 

 

Om politisk sprogbrug  

Emilie Turunen om politisk kommunikation og mundtlighed. 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=122&L=0 

 
Videoklip med Morten Bødskov (S), der taler om ”fast og fair udlændingepolitik”  
https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/oevelser-i-retorik 
 
Tomas Bjørn Pedersen: Politiske mediefortællinger, i Grundbog til medier i dansk,systime, ibog:  
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/?id=p207  
 
 

Politikeres iscenesættelse – mediefortællinger  

 

Valgvideo: SF, Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed, 2015 (03:00) 

http://www.valgvideo.dk/c359 

 

Valgvideo: Dansk Folkeparti, 2007 (03:00), samt udskrift af tekst 

Valgvideo: Enhedslisten, 2007 (03:00), samt udskrift af tekst  

  

Valgvideo: Liberal Alliance 2025-planen, 2015, (03:00)  

Valgvideo: Enhedslisten Fællesskab fungerer, 2015, (03:00)   

 

Supplerende stof  

Minerva-modellen samt GallupKompas-modellen. 

 
TV2-dokumentar: af Felix rykker ind – Helle Thorning-Schmidt, 2012  
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZoxuWoUBIHE  
 
Statsminister Lars Løkke Rasmussens alternative nytårstale, 2016 
https://www.facebook.com/larsloekke/videos/10153783065923788/ 

Omfang 

 

60 sider  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c786
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=122&L=0
https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/oevelser-i-retorik
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/?id=p207
http://www.valgvideo.dk/c359
https://www.youtube.com/watch?v=ZoxuWoUBIHE
https://www.facebook.com/larsloekke/videos/10153783065923788/
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Særlige fokus-

punkter 

At få kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, at kunne analysere og 
vurdere teksters kommunikative betydning, samt mediets rolle i kommunikationen – med 
fokus på valgvideo.  Træne kritisk og analytisk sans for at fremme elevens mulighed for 
som medborger at orientere sig i og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret sam-
fund. Kendskab til politisk sprogbrug, brug af appelformer, iscenesættelse af politikeren 
og filmiske virkemidler til at fremme et politisk budskab.  
  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Pararbejde, klasseundervisning, skriftlig aflevering.   

Retur til forside 

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

 

 Titel 11 

 

 Holbergs komedie – ej blot til lyst   

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof 

Links i i-bogen Litteraturhistorien – på langs og på tværs:   

1720-1800: Oplysningstiden https://litthist.systime.dk/?id=p123 

 

Oplysningstidens samfund: Ny borgerlig offentlighed 

https://litthist.systime.dk/?id=p151 

 

Livssyn  

https://litthist.systime.dk/?id=p152 

 

Dramaet i Oplysningstiden  

https://litthist.systime.dk/?id=c804 

 

Oplysningstidens genrer  

https://litthist.systime.dk/?id=p154 

 

https://portal.restudy.dk/video/oplysningstid-1700-tallet/id/3434/educationCategoryId/2 

 

Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget, 1772, i Gyldendals Værkserie, 2009 

 

Ludvig Holberg: af Den Stundesløse, 1725 (remediering til tale) 

 

Jean Lepautre: kobberstik fra Moliers ”Tartuffe”, 1669  

 

Supplerende stof 

Kasper Rostrup: Filmatisering af Jeppe på Bjerget eller bonde for en dag, 1981 (103 minutter)  

 

Baggrundsstof: Links i i-bogen Litteraturhistorien  - på langs og på tværs:  Middelalderen (intro-

duktion) https://litthist.systime.dk/?id=p121 samt p135 (Folkeviser) og p136 (Folkeeventyr) + 

lærerproduceret ark om analysemodeller.  

 

Anonym: Germand Gladensvend 

https://litthist.systime.dk/?id=p123
https://litthist.systime.dk/?id=p151
https://litthist.systime.dk/?id=p152
https://litthist.systime.dk/?id=c804
https://litthist.systime.dk/?id=p154
https://portal.restudy.dk/video/oplysningstid-1700-tallet/id/3434/educationCategoryId/2
https://litthist.systime.dk/?id=p121
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Anonym: Ebbe Skammelsen  

Omfang 

 

100 sider  

Særlige fokus-

punkter 

  

Baggrundsviden om oplysningstidens idéer og Holbergs komedier. Kendskab til fagbegreber som 

drama, replik, scene, akt, regibemærkning, monolog, morale. Fokus på karakteristik af personer, 

magtrelationer og sociale hierarkier. Forståelse af samspil mellem kultur og litteratur i 1700-tallet.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Pararbejde, klasseundervisning, kreativ skrivning.  

 

 

 

Titel 12 

 

Romantik og realisme  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof  

 
Introduktion til romantikken og dens livssyn (alle links er fra Litteraturhistorien  - på 
langs og på tværs): 
 
https://litthist.systime.dk/?id=c988  
 

Nationalromantiske tekster - det iscenesatte Danmarksbillede:  

 

N. S. F. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 
Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819 

St. St. Blicher: Jyden han er stærk å sej, 1846 

P. C. Skovgaard: maleri af Skovklædte bakker, 1864 
 
  
Biedermeier  
https://litthist.systime.dk/?id=c423 
 
Poetisk realisme  
https://litthist.systime.dk/?id=c428 
 
Emil Bærentzen: Familiestykke, 1828 
Martinus Rørbye: Kirurgen Christian Fenger med hustru og datter, 1829 
Jørgen Roed: Haven med den gamle døbefont, 1850  
  
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen, 1830 
N. S. F. Grundtvig: Det er så yndigt at følges ad, 1833 

Johan Krohn: Peters Jul, 1870 (værk 5)  

 

Baggrundsstof til overgangsperioden 
Opsamling på romantikken og overgang til det moderne gennembrud: 
https://litthist.systime.dk/?id=p167 

https://litthist.systime.dk/?id=c988
https://litthist.systime.dk/?id=c423
https://litthist.systime.dk/?id=c428
https://litthist.systime.dk/?id=p167
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H. C. Andersen: Hun duede ikke, 1855 

 
Det Moderne Gennembrud – baggrundsstof  
https://litthist.systime.dk/?id=c1002 

 
Om Christian Krohgs malerier:  
http://www.emu.dk/sites/default/files/Christian%20Krohg%20undervisningsmateriale.pdf 

 

Amalie Skram: Karens Jul, 1885 

Henrik Pontoppidan: Ane-Mette, 1886 

Krohg: Kampen for tilværelsen, 1889  

 

Omfang 

 

100 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på biedermeier og dens kunstneriske udtryksformer i litteratur, maleri, sang og salme. 

Brydningen mellem en romantisk og en realistisk virkelighedsopfattelse. Temaer: kærlighed, kri-

stendom og nationalisme, forholdet mellem kønnene og de sociale klasser.  

 

Viden om Det Moderne Gennembruds problemorienterede litteratur og malerkunst. Temaer: 

sociale forskelle, forskelle mellem kønnene, ægteskabets værdigrundlag og samfundets seksual-

moral, opgør med en religiøs livsanskuelse og det patriarkalske samfund 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde. 

 

 

Titel 13 

 

Dokumentar og kortfilm  

Indhold Kernestof  

Baggrundsstof 

lærerproduceret ark om filmiske virkemidler og om analyse af kortfilm og novellefilm, fra I-bogen 

”Håndbog til dansk, litteratur, sprog, medier”, afsnit om ”Filmiske virkemidler”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p222 

 

Kortfilm 

Anders Thomas Jensen: Valgaften, 1998 (12:00)  

 

Henrik Vejen: Valgaften, i EKKO nr. 25, 18/3-2005 på www.ekko.dk  

 

Erez Tadmor og Guy Nattiv: ”Strangers”, 2003 (07:10) 

 

Mathieu Ratthe: ”Lovefield”, 2008 (05.29)  

 

Daniel Kragh-Jacobsen: “Næste stop”, 2017 (00:21) 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=c1002
http://www.emu.dk/sites/default/files/Christian%20Krohg%20undervisningsmateriale.pdf
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222
http://www.ekko.dk/
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Dokumentar  

Baggrundsstof: fra i-bogen ”Håndbog til dansk – litteratur, film, medier”, afsnittet ”Dokumentar”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224 

 

Max Kestner: ”Jeg er en af dem, der tror, at sandheden er min”, EKKO, 2005 

 

TV2 om nyt formsprog i dokumentargenren:  

 https://omtv2.tv2.dk/nyhedsartikler/nyhedsvisning/tv-2-dokumentarer-udvikler-genren/ 

 

”En vej – to verdener”, (1) DR, 29/2, samt DR’s foromtale på www.dr.dk  

 

”Den falske rugemor”, Dansk dokumentar, 8. januar 2019, TV2 

 

Analyse af anslag i ”Armadillo”, (00:00-09:00) 

 

Christian Sønderby Jepsen: ”Blodets Bånd”, 2008, (00:00-09:37) 

 

Supplerende stof  

  

I forbindelse med fagpakkemodul analyserede eleverne en dokumentar, som havde særlig tilknyt-

ning til deres fagpakke (værk 6).  

 

Omfang 

 

85 sider  

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Analyse af levende billeder, fagbegreber til filmiske virkemidler, Raskins parametre  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle moduler, pararbejde. 

 

 

Titel 14 

 

Eksistentialisme i dansk litteratur 1906-2018  

Indhold Kernestof 

Baggrundsstof 

Liselotte Henriksen: Eksistentialisme i dansk. Fra Kierkegaard til Sonnergaard, systime, s. 99-101 

 

Baggrundsstof: følgende links i-bogen ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, afsnittet ”Mo-

dernisme og realisme”, samt ”Ny realisme” https://litthist.systime.dk/index.php?id=126 

 

Baggrundsstof: følgende links til i-bogen ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, afsnittet ”Mi-

nimal modernisme” https://litthist.systime.dk/index.php?id=178 

 

Peter Seeberg: Hullet, i novellesamlingen ”Eftersøgningen”, 1962 

 

Anders Bodelsen: Signalet, i novellesamlingen ”Drivhuset”, 1965 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224
https://omtv2.tv2.dk/nyhedsartikler/nyhedsvisning/tv-2-dokumentarer-udvikler-genren/
http://www.dr.dk/
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126
https://litthist.systime.dk/index.php?id=178
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Benny Andersen: ”Det er vigtigt med sko”, 1968 

 

Helle Helle: Film, i novellesamlingen ”Rester”, 1996 

 

Naja Marie Aidt: Søndag, i Bavian, 2006 

 

Simon Fruelund: Albatros, i novellesamlingen ”Mælk” 

  

Anja Otterstrøm: Kost og logi, i novellesamlingen ”Enebørn”, 2010 

 

Jacob Berner Moe: Henning Hood, i ”Nu tuder jeg igen”, 2011  

 

Teis Ørntoft: af Solar, 2018 

 

Supplerende stof:  

Johannes V. Jensen: af Paa Memphis Station, 1906 

Tom Kristensen: Angst, 1932 

Klaus Rifbjerg: Firkanter, 1957 

 

Svend Åge Madsen: af ”Om lidt”, i romanen Tilføjelser, 1967 

Edgar Allan Poe: af ”Det forræderiske hjerte”, 1843 

 

Håndbog til dansk, om Litteratur (kapitel 3): 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p124 

 

Omfang 

 

125 sider  

 

Særlige fokus-

punkter 

 

Viden og perioden, samt brug af danskfaglige begreber som fortæller, komposition, miljø- og per-

sonkarakteristik til at analysere og fortolke tekster. Samt sætte teksterne ind i en historisk periode 

med fokus på menneskets eksistentielle vilkår i et moderne samfund, fremmedgørelse og forbruge-

risme. Brug af danskfaglige begreber som fortæller, komposition, miljø- og personkarakteristik mm. 

til at analysere og fortolke tekster ud fra en læserorienteret metode. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriftlige produkter 

 

 

 

Titel 15 

 

Politisk retorik i en terrortid  

 

Indhold Tekster i en terrortid  

Baggrundsstof 

Lærerproduceret materiale om retorik, samt Håndbog til dansk, afsnit 4.9 om retorik:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p204 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p124
https://hbdansk.systime.dk/?id=p204
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Johannes Fibiger: Den nyhedsfortællende tekst, i Jørgen Asmussen (red.) Faktiske tekster, fra sag-

prosa til reality, 2011, s. 103-107.  

 

Lærerproducerede ark om nyhedsformidling, samt powerpoint. 

 

2 avisforsider fra Jyllands-Posten og Jydske Vestkysten d. 17/2-2015 

Jens Rebensdorff: Til minde om de forventede ofre, Berlingske Tidende d. 17/2-2015 

 

Poul Nyrup Rasmussen: Tale ved SID’s kongres, 13/9-2001, i  

 

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved mindehøjtideligheden på Østerbro d. 16/2-2015, 

samt medieklip af talen.  

 

Supplerende stof  

”Når en tale skal samle et folk”, på kommunikationsforum.dk d. 29/4-2016 

 

Mogens Lykketoft: af Tale på valgaftenen, 2005, samt medieklip fra talen  

 

Omfang 

 

85 sider  

 

Særlige fokus-

punkter 

Teori om retorik, samt fagbegreber til retorisk og stilistisk analyse, pentagram, appelformer, 

samt herudfra at kunne vurdere og analysere talers kommunikative betydning og hensigts-
mæssighed.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

 

 Links til skriftlig dansk og eksamensvideoer 

Indhold Eleverne har adgang til videoer ang. dansk eksamen, skriftlig og mundtlig på restudy:  

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf, samt 

www.skriveportalen.dk  

 

Eleverne desuden haft adgang til:  

 
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne 

https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma 

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

www.ordnet.dk  

www.sproget.dk  

Guide til hf-dansk efter ny reform 2017: om de skriftlige genrer – samt eksemplariske stile  

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/index.php?id=55 

 

 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf
http://www.skriveportalen.dk/
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma
https://www.youtube.com/watch?v=PojaXwWfuoQ
http://www.ordnet.dk/
http://www.sproget.dk/
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/index.php?id=55
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