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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni 2020 
 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Esther Mosholt Kaaris 

Hold 2.c 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktionsforløb. Litteræranalyse  

Titel 2 Værklæsning: Lene Knutzon Splinten i hjertet (værk 1) 

Titel 3 Forløb om skriftlighed og grammatisk grundkursus 

Titel 4 Gys og gotik – Dobbeltgængeren og vampyren i litteratur og film 

Titel 5 Introduktion til lyrik (værk 2) 

Titel 6 Det moderne gennembrud (del 1) + DHO 

Titel 7 Forløb om mundtlighed – herunder tale- og argumentationsanalyse med fokus på 
facebook og digital dannelse 

Titel 8 Eventyrgenrens udvikling – Fra folkeviser til magisk realisme 

Titel 9 Gud taler ud (værk 3) 

Titel 10 Oplysningstid og Romantik 

Titel 11 Det moderne gennembrud (del 2) – Sædelighedsfejden + Det folkelige gennembrud 
 

Titel 12 Kortfilm og dokumentar + Medieværk (værk 4) 
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Titel 13 I et forhold med (værk 5) 

Titel 14 Nyhedsformidling og journalistisk sprogbrug 

Titel 15 Modernisme 
 

Titel 16 Værk (6) – Med kobling til fagpakkerne: Buisness, Science, Force og Care 
 

 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1  
 

Forløb 1: Introduktionsforløb. Litteræranalyse  

Indhold Portrætskrivning  
Portrætartikel om Niels Gråbøl  
 
Prosa  
Peter Øvig Knudsen: af Blekingegadebanden (2007)  
Naja Marie Aidt: Bulbjerg (2006)  
Jan Sonnergaard: Polterabend (1997)  
Peter Seeberg: Patienten (1962)  
 
Begreb om dansk (Dansklærerforeningen 2009) s. 17-25, 31-33, 35-45, 
47-56  
Egne oversigter over tekstanalytiske virkemidler (fortællertyper, 
synsvinkler, berettermodellen m.m.)  
 
 

Omfang 
 

30 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Bevidsthed om genre og dele af fagets terminologi 

 Tekstanalyse: fakta- og fiktionskoder, plot og komposition, 

fortællertyper og synsvinkler samt fortællemåder, karakteristikker og 

tema. 

 digtanalyse: Billedsprog, de fire eksistenskategorier, form og ordvalg 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde lærerforedrag, mundtlig 
fremlæggelse, individuelt skriftligt arbejde.  
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Titel 2 
 

Introduktion til drama/Værklæsning: Lene Knutzon Splinten i hjertet  
(værk 1) 

Indhold Line Knutzon: Splinten i hjertet (1991) værk 1 
Videomateriale: Tv-opsætning af stykket.  
Lærerproduceret materiale om dramatik  
Litteraturens Veje s. 423-24  
Litteraturens perioder s. 133 (det nye drama)  
Ny dansk dramatik s. 88-89 (om Knutzon) 

Omfang 
 

9 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Kendskab til dramatik som genre  

 Kendskab til det nye drama i 90’erne  

 Dramaanalyse: regi, teaterform, illusionsskabende eller brydende, 

personkarakteristik, konflikt/tema og sprog  

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, fælles oplæsning af stykket, gruppearbejde 
 

 
 

Titel 3 
 

Grammatisk grundkursus og forløb om skriftlighed 

Indhold Grammatiske grundregler og sætningsanalyse  
Dansk sprognævns kommaregler og øvelser (fra nettet) + lærerproduceret 
materiale og øvelser fra Skriveportalen, som er at finde på nettet: 
www.skriveportalen.dk  
 
Tal og skriv s. 56-59 om redegørelse  
Faglige Forbindelser s. 209-212 om redegørelse  
Tal og skriv s. 119-122, 125-126 om diskussion  
 

Omfang 
 

6 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Grammatik: tegnsætning, sætningsled, ordklasser  

 At kunne lave skriftlige redegørelser  

 At kunne diskutere skriftligt  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt skriftligt arbejde 

 

Titel 4 
 

Gys og gotik – dobbeltgængeren og vampyren i litteratur og film 

http://www.skriveportalen.dk/
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Indhold Halskov og Rytter: Vampyr – Forløb i medier s. 9-18 
 
B.S Ingemann: Glasskabet 1847 
 
Emil Aarestrup: Paa sneen 1838 
 
Robert Louis Stevenson: Dr Jekyll og Mr Hyde 1886. kapitel 10 ”Dr. Henry 
Jekylls fuldstændige redegørelse” s. 101-115 
 
Niels Ebdrup: Vores DNA elsker gyserfilm fra videnskab.dk d. 8/8 2012 
 

Lærerproduceret PowerPoint om gotik baseret på bogen, I Lyst og død. Fra 

Frankenstein til splatterfilm af Rikke Schubart 
 
Lærerproduceret PowerPoint om psykoanalysen og dobbeltgængeren 

 
 
Film:  
 
Dracula fra 1992/93 instrueret af Francis Ford Coppola 
 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde fra 2003. Instrueret af Maurice Phillips 
 
Danskernes akademi: Monstre fra d. 7/8 2013 

 

Klippet (The Dinner Party Scene – ca. 11 minutter) er fra filmen, ”The 
Square” (2017) https://www.youtube.com/watch?v=uwbSMIuVdLM 

Omfang 
 

25 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Victorianisme-begrebet og gotik – Opgøret med oplysningstiden ved hjælp 

af inspiration fra middelalderens overtro og folkeeventyr 

 Psykoanalyse og Freuds personlighedsmodel, dobbeltgængermotivet, 

 Dansk romantisme 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde: Omskrive digtet Paa 
sneen til en gysernovelle. 

 
 
 

Titel 5 
 

Introduktion til lyrik (værk 2) 

Indhold Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 1920 

https://www.youtube.com/watch?v=5m3HbBNOTNY
https://www.youtube.com/watch?v=uwbSMIuVdLM
https://www.youtube.com/watch?v=uwbSMIuVdLM
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Michael Strunge: Natmaskinen 1982 + Filmen Væbnet med ord og vinger fra 
2018. Instrueret af Torben Skjødt Jensen 
 
Naja Marie Aidt og Nikolaj Nørlund: Housewarming 2019 (værk 3 – Læst som 
lyriksamling) 
 
Artikel: Aidt og Nørlund: Afbud til housewarming blev til transatlantisk 
album fra d. 2/3 2019. Hentet her: https://gaffa.dk/artikel/135796/aidt-og-

norlund-afbud-til-housewarming-blev-til-transatlantisk-album/  
Lærerproduceret PP om billedsprog og Introduktion til lyrik som genre 
baseret på Begreb om dansk s. 71-81 + En huskeseddel til lyrikanalyse. 

Omfang 
 

16 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 At kunne analysere digte 

 Billedsprog og ordenes betydning – Herunder metaforer, 

sammenligninger, besjælinger og personifikation 

  Semantiske skemaer 

 Remediering 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde. 
Projektarbejde, hvor eleverne har produceret en videofortolkning af et digt 
som en del af værklæsningen – Her var fokus på at formidel grundstemning 
og fortolkning. 

 

 

Titel 6 
 

Det moderne Gennembrud (del 1) + DHO 

Indhold Litteraturhistorien på langs og på tværs om Det moderne gennembrud s. 
116-119 + 124-135 
 
Holger Drachmann: Engelske socialister 1871 
 
Henrik Pontoppidan: En vandringsmand 1887 
 
Herman Bang: Fattigliv 1880 
 
 
Tv-udsendelsen 1800-tallet på vrangen 6:8 (1864-80) ”Kulturkamp, 
Kapitalisme og bordelromaner”  
 

https://gaffa.dk/artikel/135796/aidt-og-norlund-afbud-til-housewarming-blev-til-transatlantisk-album/
https://gaffa.dk/artikel/135796/aidt-og-norlund-afbud-til-housewarming-blev-til-transatlantisk-album/
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https://www.youtube.com/watch?v=UALhcLR-Npw om Georg Brandes og 
Det moderne gennembrud 

 

Besøg på Horsens industrimuseum 

Omfang 
 

20 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Kendskab til den litterære periode og nogle af dens hovedforfattere 

 Georg Brandes og litteraturens rolle - Realisme 

 Øve litteraturanalyse og perspektivering 

 Tværfagligt samarbejde med fokus på litteraturens og historiens 

indflydelse på hinanden > opgaveskrivning og redegørelse + 

kildekritik 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde + Projekt omkring 

opgaveskrivning af DHO’en 

 
 

Titel 7 
 

Forløb om mundtlighed – herunder tale- og argumentationsanalyse med 
fokus på facebook og digital dannelse 

Indhold Sprog og tale s. 13-19 om de tre talegenre 
 
Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt fra Weekendavisen 7/4 2017 
  
Selvfundne læserbreve, hvori argumentationen er analyseret 
  
Anders Fogh Rasmussens Nytårstale d. 1. jan. 2009  
 
Uddrag af: Pia Kjærsgaards tale om udlændingepolitik fra Dansk Folkepartis 
årsmøde 1997 
 
Christians tale fra filmen, Festen fra 1998 instrueret af Thomas Vinterberg 
Hentet her: https://www.youtube.com/watch?v=oQKXabFpUnE 
 

Sprog og tale – mundtlighed i dansk (Systime 2005) (s. 71-85) 
 

”Min søn og hans kammerater er dæmoner på Facebook” af Trine 
Villemann, Politiken 8. december 2012. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UALhcLR-Npw
https://www.youtube.com/watch?v=oQKXabFpUnE
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”16-årig skoser debattør: Du kvæler din søns sociale udvikling” af Jonas 
Vibsig Berding, Politiken 22. februar 2012. 

 

”Forskere: Andres fede liv på Facebook skaber misundelse og lavt selvværd” 
af Nils Thorsen, Politiken 6. marts 2013. 

 

”Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet” Politiken 23. maj 
2012. 
 
 
Toulmins udevidede argumentationsmodel  
Ark om argumentation, virkemidler, kneb og faldgruber   
Ciceros kommunikationsmodel  
Lærerproducerede PowerPoints 
 

Omfang 
 

25 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Kendskab til begreberne påstand, belæg og hjemmel + rygdækning, 

styrkemarkør og gendrivelse/forbehold, samt ethos, logos og pathos  

 At kunne analysere andres og egen argumentation og kunne 

anvende Ciceros kommunikationsmodel  

 Kendskab til de tre talegenrer (lejlighedstalen, den informative tale 

og den politiske tale) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde og skriftligt 

arbejde – Intro til den en argumenterende artikel 

 
 
 

Titel 8 
 

Eventyrgenrens udvikling – Fra folkeviser til magisk realisme 

Indhold Litteraturhistorien på langs og på tværs som I-bog på Systime: Kapitel 
1 ”Middelalderen og folkeviser  
 
Folkeviser:   
Ebbe Skammelsøn  
Germand Gladensvend  
 
Litteraturens veje: s.46-48 om folkeeventyr 
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Folkeeventyr: 
Den trekantede hat  
Kong Lindorm 
 
Kunsteventyr:  
H.C. Andersen: Fyrtøjet (1835)  
H.C. Andersen: Tepotten (1862) 
+ S. 14-25 fra Litteraturens Veje om forskellige analysemetoder i danskfaget. 
 
Fantastisk litteratur:  
Charlotte Weitze: Kronvildt (1956) 
Karen Blixen: De blå øjne (1960)  
 
Magisk realisme:  
Isabel Allende: Clarisa fra ”Eva Luna fortæller” (1992) 
 
Filmen Pans Labyrint fra 2006, instrueret af Guillermo del Torro 
 
  
Leksikaopslag fra Litteraturens Veje om:  
Eventyr  
Fantastisk litteratur  
Magisk realisme  
Ark om Aktantmodellen og hjemme-ude-hjemme 
Egen litteraturhistoriske oversigt 

Omfang 
 

28 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Øve tekstanalyse  

 Kendskab til det feudale slægtsstyrede samfund 

 Kendskab til genren folkevise (herunder de særlige træk ved 

mundtlig overlevering, ældre sprogbrug, brugsfunktion, tryllevise og 

riddervise) 

 Kendskab til eventyrgenren (herunder forskellen på folkeeventyr og 

kunsteventyr)  

 Kendskab til eventyrtræk i nyere litteratur. I denne forbindelse har 

det selvlæste værk medvirket til en faglig fordybelse, hvor 

kursisterne selvstændigt har anvendt dette kendskab til at skrive en 

anmeldelse af værket med fokus på det fantastiske element. 
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 Kendskab til forskellige analysemetoder i danskfaget – Herunder: 

Den biografiske metode, den nykritiske metode, den ideologiske 

metode og den psykoanalytiske metode 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, Individuelt arbejde, gruppearbejde og mindre oplæg + 
skriftligt arbejde 
 

 
 

 
 
 

Titel 9 
 

Gud taler ud (værk 3) 

Indhold Artiklen: Guds søn taler ud fra Politiken d. 24/11 2004 

Frodegruppen 40 - John danser grøntsag: Hentet her: John danser grøntsag 

Jens Blendstrup læser op fra bogen: 

Jens Blendstrup, Næstved Hovedbibliotek (del 1/2) 

Jens Blendstrup, Næstved Hovedbibliotek (del 2/2) 

 
Jens Blendstrup: Gud taler ud (Roman fra 2004) 
 
Filmen: Gud taler ud fra 2017 instrueret af Henrik Ruben Genz 
 
Lærerproduceret PP om remediering 
Lærerproduceret PP om fakta, fiktion og autofiktion 

Omfang 
 

18 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Øve tekstanalyse og kunne arbejde i dybden med en roman 

 Remediering 

 Autofiktion og dobbeltkontrakt 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, gruppearbejde og skriftligt arbejde – 
analyserende artikel. 

 

Titel 10 
 

Oplysningstid og Romantik 

https://www.google.com/search?q=john+danser+gr%C3%B8ntsag&rlz=1C1GCEA_enDK833DK833&oq=John+dans&aqs=chrome.2.69i57j0l7.5691j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=GtPgZQYxhzE
https://www.youtube.com/watch?v=-Salvmev2GE
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Indhold Oplysningstiden/rationalisme:   
 
Fra runer til graffiti s. 40-50 om oplysningstid og Holberg 
 
Ludvig Holberg: Epistel nr. 390 om den gode lærer 
 
Filmen:  Jeppe på bjerget fra 1981 instrueret af Kaspar Rostrup 
 
Romantik:  
Litteraturhistorien på langs og på tværs – I-bog: kapitel 5 om romantikken 
 
Adam Oehlenschläger: Guldhonene (1802) 
Third Ear‘s (Krister Moltzen og Tim Hinman) podcast: 001 Guldhornene fra 
2009 
 
Artikel fra Politiken d. 30. Oktober af Charlotte Holm Pedersen:  
Ny bølge af nationalsange præger dansk musik  
 
Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (1819) 
  
Natasja:I Danmark er jeg født (2007) 
 
S. Staffeldt: Indvielsen (1804)  
 
H.C. Andersen: Skyggen (1847) – Læst som repetition af Gys og gotik-
forløbet  
 
N.F.S. Grundtvig: Oplysning   
 
St. St. Blicher: Præludium 
 
Leksikaafsnit fra Litteraturens Veje om romantikken, nationalromantikken, 
universalromantikken, guldaldertanken og nyplatonismen  
 

Omfang 
 

27 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Videreudvikle tekstanalytiske færdigheder  

 Kendskab til de litteraturhistoriske perioder og de begreber, der deri 

gør sig gældende (menneskets medfødte fornuft gør det i stand til at 

erkende verden og deisme (oplysningstiden/rationalisme), dualisme 
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(ny-platonisme), organismetanken, pantheisme, geni-dyrkelse, 

guldaldertanken, det interessante og splittelsen (romantikken)) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, internetsøgning og gruppearbejde 
 

 
 

Titel 11 
 

Det moderne gennembrud (del 2) – Sædelighedsfejden + Det folkelige 
gennembrud 
 
Forløbet er gennemført som virtuel nødundervisning 

Indhold DMG og sædelighedsfejden:  
Amalie Skram: uddrag af Forrådt (1892) 
 
Herman Bang: Foran alteret (1880) 
 
Litteraturens Veje s. 205-208 om sædelighedsfejden 
 
Litterære ismer s. 24-27 om impressionisme 
 
Det folkelige gennembrud:  
Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (1906) 
 
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (1900) 
 
Litteraturens Veje om Det folkelige gennembrud. 
 

Omfang 
 

10 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Øve tekstanalyse  

 Kendskab til den litteraturhistoriske periode (Darwin og det nye 

menneskesyn, Brandes’ krav til litteraturen om at sætte problemer 

under debat, realisme, naturalisme, kvinderne og 

sædelighedsfejden) 

 De nye forfattere i det folkelige gennembrud 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle moduler 

 

Titel 12 
 

Kortfilm og dokumentar + Medieværk (værk 4) 
 
Forløbet er gennemført delvist som virtuel nødundervisning 

Indhold Kortfilm:  
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Welcome home (2017) Instrueret af Lauritz Munch-Petersen 
 
Valgaften (1998) Instrueret af Anders Thomas Jensen 
 
Næste stop (2018) Instrueret af Daniel Kragh-Jacobsen 
 
 
Dokumentarfilm - Medieværk: 
 
”Kreativ bearbejdning af virkeligheden”: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c743&L=0 
 
”Dokumentarfilmtyper”: https://hbdansk.systime.dk/?id=c744&L=0  
 
afsnittet ”Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm”: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c745&L=0  
 
begreberne faktakontrakt og paratekst. Læs om de to begreber her: 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c364 
 
 
Testamentet (2011) af Christian Sønderby Jepsen 
 
 Artikel: Drama dumpede ind af brevsprækken d. 1/2 2012 fra Ekkofilm 
 
http://viborg-folkeblad.dk/rundt-om-viborg/jeg-har-aldrig-haft-det-bedre - 

interview med Henrik halvandet år efter filmen blev sendt 

 
Introen til Blodets bånd (2013) af Christian Sønderby Jepsen og Pernille 
Bervald 
 
 
Eksempler på dokumentargenre - Klip fra:  
Den hemmelige krig (2006) (anslag): 
https://www.youtube.com/watch?v=FcJT1Cq9yVQ 
Armadillo (2010) (shooting scene): 
https://www.youtube.com/watch?v=JVihVeZtQds 
Ekstra Bladet uden for citat (2014): 
https://www.youtube.com/watch?v=ERD8iH1dXDc 
Super size me (2004) (trailer): 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c743&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c744&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c745&L=0
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c364
http://viborg-folkeblad.dk/rundt-om-viborg/jeg-har-aldrig-haft-det-bedre
https://www.youtube.com/watch?v=FcJT1Cq9yVQ
https://www.youtube.com/watch?v=JVihVeZtQds
https://www.youtube.com/watch?v=ERD8iH1dXDc
https://www.youtube.com/watch?v=ERD8iH1dXDc
https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U


 

Side 13 af 16 

Blekingegadebanden (2009) (anslag): 
https://www.youtube.com/watch?v=sZCbvfaMPOo 
Det erotiske menneske (2010) (trailer): 
https://www.youtube.com/watch?v=CWr_wUGF3yI 
klip fra filmen AFR i sandhed en utrolig løgn (2007) (trailer): 
http://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4 
 
 
om fakta og fiktionskoder i tv: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021&L=0 
 
 
Lærerproduceret PP om filmiske virkemidler og om kortfilmen som genre 
 

Omfang 
 

15 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 

 Kendskab til filmiske virkemidler og kortfilmen som genre 

 Raskins syv parametre 

 Kendskab til genrene indenfor dokumentarfilm (herunder de særligt 

den observerende og den dybdeborende) 

 Kendskab til fakta- og fiktionskoder 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle moduler og klasseundervisning 
 

 

Titel 13 
 

I et forhold med (værk 5) 
 
Forløbet er gennemført som virtuel nødundervisning 

Indhold Lydfortællinger s.4-5 + 14-26 + s. 71-73 af Trine May, Frederik May og 
Jonatan May 
 
Third Ear’s podcast: 027 I et forhold med fra 2013 produceret af Krister 
Moltzen og Tim Hinman 
 
 

Omfang 
 

5 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Lydfortællingens dramaturgi i forhold til effektlyd og reallyd, musik 

og stemmer + Spændingsgreb 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle moduler 

https://www.youtube.com/watch?v=sZCbvfaMPOo
https://www.youtube.com/watch?v=CWr_wUGF3yI
http://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4
http://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021&L=0
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Titel 14 
 

Nyhedsformidling og journalistisk sprogbrug  
 
Forløbet er gennemført delvist som virtuel nødundervisning 

Indhold PowerPoint baseret på: Ryd forsiden (2004) s. 15-22, 44-54, 70-76, 96-98, 
101-110 + At opleve tekster s. 20-24 (sprog og sprogbrug), s. 25-26 (det 
journalistiske sprog)  
 
Dagens aviser og nyheder fra andre medier under forløbet fra:  

 www.politiken.dk  
 www.ekstrabladet.dk  
 www.jp.dk  
 www.information.dk  
 www.b.dk  
 www.dr.dk  
 www.nyhederne.tv2.dk  
 www.hsfo.dk  

 
 
Henrik Cavling: Eksplosionen (Dags-Avisen 20/5 1882) + lærerproduceret 
materiale om reportagen 
 
 

Omfang 
 

10 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 

 Nyhedsformidling – herunder: nyhedsbegrebet, nyhedsbehov og 

nyhedstyper, nyhedskriterier, nyhedsgenrer, nyhedstrekanten og 

kommunikationssituationen.  

 Fortællende journalistik. 

 Journalistisk sprogbrug – herunder: sproglige virkemidler, 

oplevelsessprog og videnssprog  

 Vinkling og fakta- og fiktionskoder  

 Kendskab til dokumentarfilmen og filmiske virkemidler 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, gruppearbejde, internetsøgning 
 

 
 

http://www.politiken.dk/
http://www.ekstrabladet.dk/
http://www.jp.dk/
http://www.information.dk/
http://www.b.dk/
http://www.dr.dk/
http://www.nyhederne.tv2.dk/
http://www.hsfo.dk/
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Titel 15 
 

Modernisme 
 
Forløbet er gennemført delvist som virtuel nødundervisning 

Indhold Udviklingsoptimisme:  
Fra runer til graffiti s. 151-153  
Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station (1906) 
 
Ekspressionisme: 
Tom Kristensen: Nat i Berlin (1920) 
 
Konfrontationsmodernisme/60’er modernisme:  
Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1960)  
 
80’er modernisme – punk, no future:  
Michael Strunge: SKRÅT OP! (fra Skrigerne 1980) 
 
90’ernes postmodernisme:  
Danske forfatterskaber 4 s. 241-246 (om Helle Helle og minimalisme)  
Helle Christiansen: Snit – 90’ernes litteratur (1998) s. 8, 9-19, 21-22  
Helle Helle: Fasaner (1996)  
Martin A. Hansen: Agerhønen (1947) (som perspektiv) 
 

Omfang 
 

10 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

 Videreudvikle tekst- og digtanalytiske færdigheder  

 Kendskab til’ismerne: (udviklingsoptimisme, futurisme og 

ekspressionisme)  

 Kendskab til perioden  

 Øve Digt- og tekstanalyse 

 Kendskab til perioderne og modernismeformerne 

(konfrontationsmodernisme, post- og senmodernisme)  

 Kendskab til minimalisme. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle moduler + Klasseundervisning, gruppearbejde, internetsøgning, 
fremlæggelser 

 

 

Titel 16 
 

Værk (6) – Med kobling til fagpakkerne: Buisness, Science, Force og Care 
 
Forløbet er gennemført som virtuel nødundervisning 

Indhold Buisness, global og digital:  
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Artiklen: ”Engel vidste han ikke ville blive gammel i Vestas” 
https://www.bt.dk/danmark/anders-agger-engel-vidste-han-ikke-ville-blive-
gammel-i-vestas 
 
Indefra med Anders Agger fra DR maj 2013 
 
Science:  
I morgen fra 2015, instrueret af Mélanie Laurant og Cyril Dion 
 
Force:  
Armadillo fra 2010 Instrueret af Janus Metz 
 
Artikler til debat om filmen: 
https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article4257696.ece  
  
https://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/07/14/armadillo-patter-pa-
journalistik/?fbclid=IwAR3m8A5KconWDUc3HlloDqPqYaPaThAIXlS71Z2_ES
MNxoHA6_3vmNXvK0o 
 
Care: 
Blok på bistand (1.afsnit) Fra DR1 maj 2014 
 

Omfang 
 

4 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Repetition af analyse af dokumentarfilm + Kobling til fagpakkevalg 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuelle moduler  

 
Herudover er der brugt tid på skriftligt arbejde 
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