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Undervisningsbeskrivelse  

 
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Niels Brocks Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Ida Skov (IDSK), Marie Halvorsen (MHAL) 

Hold 
ff19ine22shx  

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Grundforløb: Identitet og selviscenesættelse – ung i litteraturen (IDSK) 

Forløb 2 
Virkeligheden på TV? (IDSK) 

Forløb 3 Krig – i litteratur, kunst og medier (MHAL) 

Forløb 4 Følelse eller fornuft (MHAL)  

Forløb 5 Blik for køn (MHAL) 

Forløb 6 Grænseløst? (MHAL) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 

 

Grundforløb: Identitet og selviscenesættelse – Ung i litteraturen 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Grundforløbet skal lave en introduktion af faget dansk med et tema, der er 

aktuelt for eleverne. Derudover har forløbet til formål at koble teori metode på 

danskfaget for at synliggøre fagets muligheder.  

Et fokus på identitet og selviscenesættelse med udgangspunkt i Giddens og 

Goffmans teorier og et mangfoldigt tekstkendskab.  

Efter grundforløbet arbejde IDSK med temaet Ung i litteraturen med et fokus på 

introduktion til analyse og fortolkning 

 

Faglige mål • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 

såvel mundtligt som skriftligt  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

• sagtekster , herunder journalistik, politiske tekster , kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Grundforløbet i dansk 

Teori 
Om debatindlæg, anmeldelser, reportager, facebookopslag, pressemeddelelser, 
emails, essays:  

https://www.emu.dk/sites/default/files/Til%20download%202%29%20Hvordan
%20sk - http://iogd.dk/blog/hvordan-skriver-man-et-godt-facebook-opslag.html 
- https://idansk.systime.dk/index.php?id=186 
- https://idansk.systime.dk/index.php?id=188  

- https://idansk.systime.dk/index.php?id=398 
- https://www.emu.dk/modul/dansk-hhx-essay-hhx-elever 
- http://www.suneweile.dk/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-
et-essay/ - https://dpn.systime.dk/index.php?id=198 

- Novelleanalyse, Håndbog til dansk: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=171 

- Et eksempel på en anmeldelse: De perfekte piger, Soundvenue: 
https://soundvenue.com/film/2018/03/de-perfekte-piger-dr3-dokumentar-gaar-
effektivt-under 302906  
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Bodil Marie Gade, Grundbog i retorik, i-bog Systime.dk  

• Det retoriske pentagram: 
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=136  

• Appelformer: https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=128  

Henriksen, Liselotte, Eksistentialisme i dansk, Systime i-bog.  

• Om Goffman: 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=224#c376  

• Om fronstage: 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=228  

• Om backstage: 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=229  

• Om Giddens: 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/index.php?id=208&L=0  

• Om samfundstyper gennem tiden: ibog: Samfundsfag på tværs, Systime.dk: 
https://samftvaers.systime.dk/index.php?id=233  

• Om Giddens og hans begreber: ibog: Samfundsfag C, Systime.dk: 
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=639  

Læste tekster:  

• Uddrag af”Brun mands byrde” Hassan Preisler: 
https://so1.systime.dk/index.php?id=144  

• Novelle: Kærlighed ved sidste blik, Svend Åge Madsen, Ud & se oktober 
2013 

• ”Bliver min instagramaccount min eneste identitet?”, debatindlæg, 
Jyllandsposten, 12/2 2017. Tilgået her: https://jyllands-
posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min  

• ”Hva’ så hvis jeg bedre kan lide mit online-jeg?”, Kommunikationsforum, 
6/6 2016. Tilgået her: 
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Unges-selviscenesaettelse-
paa-de-sociale  

Youtubevideoer:  

• 3f – reklame: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=i0rCjM0aYvg  

• Zlatan – reklame for VolvoV90: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2YgFvm3pTg  

TV-serie  

• ”De perfekte piger”, DR3, afsnit 1+3:6, sendt 28/4 2018, 28 minutter: 
https://www.dr.dk/tv/se/de-perfekte-piger/-/de-perfekte-piger-3-6#!/ 

 

 

 

 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min
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Ung i litteraturen 

Læste tekster:  

• -  Novelle: ”Globryllup” af Helle Helle, Biler og dyr 2000  
• -  Novelle: ”Alle kan ro” af Pia Juul, Politikens magasin 2008  
• -  Musikvideo af Minds of 99, ”Stjerner på himlen”  
• -  Novelle: ”Kærlighed ved sidste blik” af Svend Aage Madsen, 2013  

Teori:  

Begreb om dansk; Birgitte Darger og Kasper Lezuik Hansen:  

• Om fortællertyper: https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=163  
• Om tema: https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=156&L=0  
• Om budskab: https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=155&L=0  

Eget materiale med genrearbejde  

  

 Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

• 30 undervisningstimer  

• 12 fordybelsestimer 

• 10 % 

 

 

Arbejdsforme

r 

• Klasseundervisning  
• Analysearbejde  
• Gruppearbejde  
• Undervisning i plenum  
• Skriftligt arbejde inkl. essay  
• CL-øvelser 
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Forløb 2 

 

Virkeligheden på TV?  

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Kan virkeligheden formidles på TV? Kan Tv-programmer være sande? Disse 

spørgsmål har vi arbejdet med i forløbet, der beskæftiger sig med både digte, 

ungdomsserier, og særligt tv-nyheder og dokumentarer. Der inddrages teori om 

nyhedsformidling, fakta- og fiktionskoder, filmiske virkemidler og Goffman. 

 

Faglige mål • anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 

såvel mundtligt som skriftligt  

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

• sagtekster , herunder journalistik, politiske tekster , kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster 

i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medie 

• analytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Læste tekster:  

• Dokumentarfilm i uddrag: ”Testamentet” af Christian Sønderby Jepsen 
2011: https://www.dr.dk/drtv/program/testamentet_156830  

• Diverse (også selvvalgte) nyhedsindslag fra Tv-avisen - også elevernes 
egne indslag  

• Dokumentarserie: En episode i uddrag, ”Gaycation Brasilien” 2016 fra 
Dr.dk https://www.dr.dk/drtv/se/gaycation_-brasilien_46496 

• Dokumentarserie: ”Fars pige” 2020, episode 1 Dr.dk 
https://www.dr.dk/drtv/episode/fars-pige_165118  

• Intro Yahya Hassan + digtene Ramadan og Lige før lukketid (2013), 
Litteraturens huse i-bog, 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1253  

• 1. afsnit 2. sæson ”Skam” – NRK (2016) 
https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57471  

Værker:  

• Den Danske borgerkrig 2018-2024, Kaspar Colling Nielsen  (2013)  

https://www.dr.dk/drtv/se/gaycation_-brasilien_46496


 

 

Side 6 af 18 

• Rejsen på ophavet, Max Kestner, (2004)  

Teori:  

Fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøll og Jette Meldgaard, Ibog fra 
Systime:  

• Om virkeligheden i medierne: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126  

• Om fakta og fiktion: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127  

• Om nyhedsformidling: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=129 + 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=133#c240  

• Om de fem nyhedskriterier: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=138  

• Om kildetyper: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=209 

• Dokumentarens grundtyper: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=184  

• Om at analysere levende billeder 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=164  

Birgitte Darger og Kasper Lezuik Hansen, Begreb om dansk, i bog- 
Systime  

• Om fakta og fiktion https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=174 

• Om faktatekster og faktakoder inkl klip fra ”Putins kys” (dokumentar) 
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=173  

• Fiktive tekster og fiktionskoder 
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=172  

• Fortællinger opfattes som fiktionskode 
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=171  

Brian Andresen og Katrine Haaning, De seneste fem års litteratur -i-bog, 
Systime.dk  

• Autofiktion https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=283  

• Kulturmøder https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=287  

Johannes Fibiger, Gerd Lütken, og Sine Dalsgaard, Litteraturens huse, i 
bog, Systime.dk  

• Præsentation af ”Skam” 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1303 

Om kontrakter koder og genrer, Ole Schultz Larsen, Ha ̊ndbog til dansk. I-bog, 
Systime  https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=123&L=0  

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=209
https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=174
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1303
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Supplerende materiale: 

• PowerPoint-præsentationer  

• Interview med Kaspar Colling Nielsen 
https://www.youtube.com/watch?v=IBUEVAH6Ku8  

• Danish mother seeking, reklame for Visit Denmark 
https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M  

Om skam som affekt https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1299  

 

  

Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

 

• 29 timer undervisning 

• 6 Fordybelsestimer 

• 20 % omfang 

 

 

Arbejdsformer • Analysearbejde (virtuelt)  
• Gruppearbejde (virtuelt)  
• Undervisning i plenum (virtuelt)  
• Skriftligt arbejde inkl. anmeldelse  
• CL-øvelser  
• Projektarbejde  
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Forløb 3 

 

Krig – i litteratur, kunst og medier 

 Forløbets 

indhold og fokus 

Danmark er en krigsførerende nation, og det har sat spor i ny dansk litteratur 

og kunst. Hvad er det, dansk litteratur og kunst kan, når det gælder netop at 

undersøge, hvad krig er og gør? Hvad kan romaner, noveller, digte, dramaer, 

monumenter og billedkunst sige om krig, som ikke kan siges på samme måde 

i sagprosaen? 

Forløbet har et fokus på før, under og efter krig, og hvordan forskellige 

perioder har oplevet krig samt hvordan forskellige teksttyper kan ”snakke” 

afhængigt af mediet.  

 

 

Faglige mål • analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt  

 

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster , kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

• Ludvig Holberg, Herman Bang, Martin Andersen Nexø, Klaus 

Rifbjerg 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Primær litteratur: 

• Halfdan Rasmussen: Definitioner 

• Herman Bang: Tine (uddrag) 

• Vilhelm Rosenstands maleri: Episode af ottende brigades modangreb 

ved Dybbøl 18. april 1864 

• Ole Bornedal: 1864, afsnit 7 (19:00-25:00) 

• Ludvig Holberg: Kriig imellem Leoparder og Tigre (1751) 

• Martin Andersen Nexø: Brodermorderen (1926) 

• Lars Husum: af Jeg er en hær (2010) 

• Henrik Kørner: Henrik (2008) maleri 

• Simone Aaberg Kærn: Portræt af Anders Fogh Rasmussen (2010), 

maleri 

• Carsten Jensen: af Den første sten (2015) 

• Wilhelm Marstrand: Christian 4. på Trefoldigheden (ca. 1864), maleri 

• Palle Nielsen: Ligfiskerne (1956), Linoleumssnit 

https://fredsvagt.dk/off/dokumenter/OPSLAG._Definitioner._Digt_af_Haldan_Rasmussen.pdf
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c3166&L=0
http://dnmskole.dk/?p=562
http://dnmskole.dk/?p=562
https://nielsbrock-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mhal_niels_brock_dk/EZSO7R2-YDpIhdUkcbrx9gMBloiJA8ob3_hVOXEv3RBqzQ?e=mjQZIG
https://nielsbrock-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mhal_niels_brock_dk/ERVjxs-lhLZPqsZUzhiA2H0BmyIyCge0o0dhc0cev--nww?e=XOgTQF
https://nielsbrock-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mhal_niels_brock_dk/EZXH5J2vh5lCun7hGZNvMbIBdAxdh-sbqPssRsliXc3g1Q?e=8oHkk9
https://nielsbrock-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mhal_niels_brock_dk/EfKqmxLcs8tLt2wcD99zUEMBg-tEp6QiYhs9xwe3gIm6nw?e=ZbV7Ud
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• Klaus Rifbjerg: Støvlerne (1967) 

• Mikkel Brixvold: af Så efterlades alt flæskende (2014) 

• Nikolaj Viborg: Basejumper (2013) 

• Jacob Wendt Jensen: Krigen er mere realistisk end en 

dokumentarfilm, Berlingske, 9.9.2015  

• Værk: Krigen (2015) 

 

 

Sekundær litteratur: 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, systime 2022 

- 3. Litteratur, p124 

- 4. Sprog, p131 

Aners Dahl m.fl.: Levende billeder – grundbog til mediefag, Analyse af 

levende billeder, Systime 2022: 

- Historiens grundelementer, p146 

- Filmiske virkemidler, p136 

- Fortællingens karakterer, p150 

- Historiens opbygning, p152 

Derudover lærerproduceret PP og materiale i undervisningen 

 

 

  

Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

 

• 27 timer undervisning 

• 12 fordybelsestimer 

• 15 % 

 

 

Arbejdsformer klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, Diskussion, 

dialog, IT 

 

 

 

  

https://levendebilleder.systime.dk/?id=p129
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p129
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Forløb 4 

 

Følelse eller fornuft – et litteraturhistorisk forløb 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Forløbet skulle bl.a. bidrage til at skabe en fælles baggrund for udvikling af 

elevernes identitet som borger i det danske samfund og som et individ midt i 

en dannelsesproces, derudover at give en større forståelse af den komplekse 

verden, eleverne lever i, så de har bedre mulighed for at orientere sig og 

handle i et moderne samfund samt at give eleverne en nysgerrighed, åbenhed, 

tålmodighed og metodisk bevidsthed i den litteraturhistoriske læsning og give 

dem et godt udgangspunkt for at bevæge sig i en tidsmaskine til fremmede 

egne, der lader eleven få et nyt perspektiv på eget liv. 

Forløbet skulle lægge op og slutte med mellemkrigstiden, der var den centrale 

periode for DHO. Derudover har der været fokus og berøring med følgende 

perioder, hvor begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge i litteraturens 

og kulturens historie har været styrende for indholdet: 

• Middelalderen 

• Renæssancen 

• Barokken 

• Oplysningstiden 

• Romantikken 

• Det moderne gennembrud 

• Det folkelige gennembrud 

• Mellemkrigstiden 

 

I værklæsningen af Et dukkehjem er der særligt fokus på: 

• Det moderne gennembrud 

• Drama som genre 

• Naturalisme 

• Facework 

• Remediering 

 

I værklæsning med St. St. Blicher er der særligt fokus på: 

• Romantikken – poetisk realisme - romantismen – peger mod det 

moderne gennembrud 

• Litteraturhistorisk perspektiv 

o Personaliserede jegfortæller – særlig fortællerteknik  

o Psykisk realisme 

o Virkelighedseffekten 

o Fabula og sjuzet 

• Genre: novellen, krimi 

• Den blicherske novelle 

• Sproglig bevidsthed 

• Det mediemæssige og genremæssige perspektiv 

 

 

Derudover er der i dette forløb indlagt to skriftlighedsforløb: det ene forløb i 

forbindelse med DHO (SO5) og processkrivning i værklæsningen af St. St. 

Blicher. 

 

 

Faglige mål • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 

såvel mundtligt som skriftligt  

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/videnskabelige+tidsskrifter/aktualitet/internetskrifjohsnorregaardfrandsen/bidrag+af/perkroghhansen
https://danskipraksis.systime.dk/?id=c509
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p590
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• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 

mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster analysere og vurdere ikke-fiktive 

tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

• svenske og norske tekster på originalsprog 

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

• Folkevise, Adam Oehlenschläger, N. F. S. Grundtvig, St. St. Blicher, 

H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. 

Jensen, Tom Kristensen 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Primær litteratur 

• Folkevise: Hr Bøsmer i Elverhøjen 

• Tycho Brahe: af Danmark, hvad har jeg forbrudt, 1597 

• Thomas Kluge: portræt af kongefamilien, 2013. 

• Frederik 3., 1659.  

• Baltasar van Ast: Basket of Fruits, 1632.  

• David Bailly: Stilleben "Vanitas", 1651. 

• Thomas Kingo: Keed af Verden, og kier ad Himmelen, 1699 

• Ukendt kunstner: Neonlys, 2013 

• Nikolaj Arcel: En kongelig affære, 2012 

• N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 

• Adam Oehlenschläger: Morgenvandring, 1805 

• H.C. Andersen: Snemanden, 1861 

• St. St. Blicher: Præsten i Vejlby, 1829 (værk)  

• The usual Suspect, 1995 

• Podcast: uddrag af og om ”Constance Ring” (1885) af Amalie Skram: 

https://www.dr.dk/radio/special-radio/klassikere-genfortalt-saeson-

2/klassikere-gen constance-ring   
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• Georg Brandes 1871: af Indledningsforelæsning Københavns 

Universitet  

• Maleri ”Malerinden Jeanna Bauch” malet af Bertha Wegman(1881)  

• Maleri: ”Bella og Hanna. M.L. Nathansons ældste døtre” malet af CW. 

Eckersberg (1  

• Henrik Ibsen: Et dukkehjem, 1879 (værk) 

• Tobias Gundorff Boesen: Et dukkehjem, 2013,  

• Den store premiere: den lille hjælpeløse tingest, DR1, S1: E2, 2021 

• Nora smækkede med døren for 120 år siden, DR1, 3. april 2021 

• tv-serien SKAM, sæson 2, episode 9,  

• Henrik Pontoppidan: Af Ane-Mette, 1887 

• Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station , 1906 

• Johannes V. Jensen: Nåede de færgen?,  

• Johannes V. Jensen: Cecil, 1898 

• Emil Bønnelycke: Gaden, 1917 

• Futurismens manifest (1909) 

• Mund de Carlo: Gaden (2016) 

• Thit Jensen: Frivilligt Moderskab 1923 (udgivet 1924)  

• Tom Kristensen: Berlin 1921 

 

 

Sekundær litteratur:  

• Artline: 

• Om Voltaire 

• Om Rousseau 

Barbara Kjær-Hansen: Litteratur på kryds og på tværs, Systime, 2022: 

• Kap 2. Renæssancen, og undersiderne: Renæssancens samfund og 

Livssyn 

• kap. 3. Barokken og undersiderne 

• Kap. 4. Oplysningstiden og undersiderne 

• Kap 5: Romantikken og undersiderne  

• Kap 6: Det moderne gennembrud 

• kap 7: Modernisme og realisme: Det moderne samfund, 1900-tallets 

stilretninger, Tidlige modernisme (1890-1945) og Folkelig realisme og 

socialrealisme (1900-1945) 

 

DR: Historien om Danmark, Det svære demokrati; 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-

demokrati_145573 

 

DR: Øgendahl og forfatterne: Johannes V. Jensen: 

https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen  

Gerd Lütken og Johannes Fibiger, Litteraturens huse, Systime, 2022:  

• Om argumentation og retorik: 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=578  

• Animationsvideo om perioden: 
https://bl.systime.dk/index.php?id=192#c471  

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt, Systime, 2022:  

https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57476
https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57476
https://www.dr.dk/drtv/episode/skam_57476
https://artline20.gyldendal.dk/layouts/laytimeline.aspx?id=%7bDB5372AB-E378-4D96-84A3-82A025D27DFA%7d
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen
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• Om det moderne gennembrud 
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=165   

• Om Amalie Skram https://artline20.gyldendal.dk/#show/7b1fb756-
26e8-425f-ac6c-d3059df5552d  

 

 

Værklæsning af Et dukkehjem:  

• Om det moderne gennembrud som periode,1870-1890, tekst og 

videopræsentation (Litteraturhistorien på langs og på tværs) 

• Om Georg Brandes - En litterær revolution (Litteraturens veje) 

• Om Et dukkehjem generelt, intro, forslag til baggrundsstof og opgaver 

(Litteraturens huse) 

• Om Henrik Ibsens forfatterskab (forfatterweb) 

• Om drama som genre (Håndbog i dansk) 

• Om naturalististisk teater (Dramatik – en grundbog) 

• Om sproghandlinger, høflighed og facework (Sprog i brug). 

 

 

Værklæsning af Præsten i Vejlby: 

 

Moltesen, Mette og Dorrit Færk Møller: Mester fortællinger. Blichers noveller 

som værklæsning 

• Kap. 2: Novellen som genre 

• Kap. 3: Den kriminelle novelle 

• Kap. 4: Fortælleren 

• Kap. 5: Komposition og fremstillingsformer 

• Kap. 7: Sprog 

• Kap. 8: Tematik 

 

Derudover lærerproduceret PP og materiale i undervisningen 

 

  

Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

 

• 53 timer undervisning 

• 30 Fordybelsestimer 

• 30 % omfang 

 

 

Arbejdsformer klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, Diskussion, 

dialog, IT 

 

Store dele af forløbet er afholdt virtuelt pga. coronanedlukning 

 

 

  

https://krydsfelt/
https://litthist.systime.dk/?id=125
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=183
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p2384
https://forfatterweb.dk/oversigt/zibsen00
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1180
https://dramatik.systime.dk/?id=268
https://sprogibrug.systime.dk/?id=160
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Forløb 5 

 

Blik for køn 

 Forløbets 

indhold og fokus 

Kønnet er i stort omfang med til at definere hvem vi er, uafhængigt af om vi 

selv tillægger det stor betydning. Samtidig er køn blevet omdrejningspunktet 

for mange, meget ophedede, diskussioner og debatter. Det gælder både 

blandt politikere, forskere, interesseorganisationer og almindelige borgere. 

Dette forløb beskæftiger sig med, om vi fødes som mand eller kvinde, eller 

om det er noget, vi bliver igennem vores socialisering ind i samfundet. Og 

måske er det slet ikke så simpelt, at der kun er to køn, som vi skal forholde 

os til? Hvordan kommer dette til udtryk i litteratur, medier og kultur? 

 

Indholdet har været fokuseret omkring  

- Queer teori 

- Diskursanalyse 

- Vores sprog om køn 

- Forskellige litterære, mediemæssige og kulturelle genrer 

- Værklæsning af Macho (dokumentarserie) 

- Nyeste tid 

 

 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 

medier, herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt 

indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

•  navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

 

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  
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• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 

perioder 

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede 

tekster i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

• Karen Blixen 

  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Primær litteratur 

• DR3: Macho, sæson 1, 2021 (værk) 

• Naja Marie Aidt: Sår (2006) 

• Karen Blixen: Ringen (1958) 

• Oddset-reklame, 1. november 2007  

• Star Wars Commercial Volkswagen 2012 Passad The Force, 6. Marts 

2011 

• Anthon Berg: “Good standing kit” (2016)  

• Oddset: ”Der er så meget kvinder ikke forstår” (2012) 

• Arla Mini: ”Arla mini – mænd”  (2013) 

• DSB-reklame: ”Livet har mange skift og mange spor” (2018) 

• Stryhns leverpostej: ”Skurvogn” (2016) 

• Fullrate: ”Klar til at flytte hjemmefra” (2016) 

• SoMe-opslag Raindovemodel, 26. juli 2017 

• Loren Camerons fotografiske projekt: ”Body Alchemy” (1996) 

• Kunstudstilling på SMK: ”Efter stilheden” (2021) 

• Caspar Eric uddrag fra 7/11 

• Joachim B. Olsen: Mænd er mere ambitiøse, og det afspejler lønnen 

(BT 26.09.2012) 

• Klæder skaber folk af Håndbog for karrierekvinder (uddrag), DJØF 

• Bjørn Rasmussen: af Huden er det elastiske hylster, der omgiver hele 

kroppen 

• Klovn: Nina, Kære Nina (2006) 

 

Sekundær litteratur 

• Nikolajsen, Karsten og Thomas Ohnesorge: Samfundsfag på tværs, 
kap.1.2: Er kønnet frisat i det senmoderne samfund? , Systime, 2021 

• Johan Rosdahl m.fl: At læse Karen Blixen, Systime, 2022 

• Læserorienteret fokus, p127 

• Psykologisk fokus, p136 

• Kønskritisk fokus, p140 

• Jan Aasbjerg Haugaard Petersen, Postfeministisk litteraturanalyse, 

gymndansk.dk, 2022 

• Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt – Grundbog i dansk: om 

dokumentartyper og dokumentariske fortælleformer, Systime, 2022 

• Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, om Tegn på fiktionalisering 

og autenticitet, systime 2022 

• Digital dannelse i dansk, Systime, 2022: 

• Digital kommunikation – web 2.0, p131 

https://youtu.be/FxsMWnK1X7k
https://youtu.be/FCDKQaH2-_s
https://youtu.be/FCDKQaH2-_s
https://digogdigitaldannelseidansk.systime.dk/index.php?id=182
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=p137
https://kb.systime.dk/
https://www.gymdansk.dk/postfeministisk-litteraturteori---judith-butler.html
https://krydsfelt.systime.dk/?id=p298
https://krydsfelt.systime.dk/?id=p298
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p148
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p148
https://digogdigitaldannelseidansk.systime.dk/?id=p131
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• Onlineidentiteters performancer på sociale medier, p139 

• At analysere multimodale tekster fra sociale medier, p141 

• Analytiske greb og begreber, p143 

• Anne Bonnerup Græsborg m.fl.: Diskursanalyse i dansk, Hvornår kan 

man bruge diskursanalyse i dansk? P126 Systime, 2022 

 

Derudover lærerproduceret PP og materiale i undervisningen 

• Autofiktion og performativ biografisme 

 

 Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

 

• 32 timer undervisning 

• 12 Fordybelsestimer 

• 15 % omfang 

 

Arbejdsformer klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, Diskussion, 

dialog, IT 

 

 

 

  

https://digogdigitaldannelseidansk.systime.dk/?id=p139
https://digogdigitaldannelseidansk.systime.dk/?id=p141
https://digogdigitaldannelseidansk.systime.dk/?id=p143
https://diskurs.systime.dk/?id=p126
https://diskurs.systime.dk/?id=p126
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Forløb 6 

 

Grænseløst? 

 Forløbets 

indhold og fokus 

I dag er teknologiens muligheder for at ændre mennesket på forskellig vis til 

stede på en måde, som det knap var til at begribe for årtier siden.  

Skal eller vil menneskets egen teknologi føre til skabelsen af en efterfølger? 

Er drømmen om et supermenneske eller et menneske 2.0 en naturlig følge af 

menneskehedens stræben efter fremskridt, eller er det en virkelig farlig ide? 

Er udviklingen grænseløs? 

Vi tager fat på nogle af disse store spørgsmål om, hvordan mennesket har 

forholdt sig og forholder sig til teknologi. 

 

 

Faglige mål • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 

herunder anvende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• erspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge 

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 

medier, herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt 

indsigt i tilhørende etiske problemstillinger  

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, 

faglige og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer 

• billeder, film og øvrige multimodale tekster 

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 

• svenske og norske tekster på originalsprog 

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede 

tekster i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

• Peter Seeberg 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Primær litteratur 

• Yuval Noah Harari: Homo Sapiens’ sidste dage, 2011(uddrag) 

• Ägte Manniskor, sæson 1, afsnit 1, 2012 

• Dorrit Willumsen: Skabelsen af Bianca, 1982 

• Charlie Brooker: San junipero (sæson 3, afsnit 4) fra Black Mirror, 

2011- 

• Peter Seeberg: Patienten (1962) 

• Olga Ravn: Af De ansatte (2018), s. 15, 17, 29-30, 33-34 

https://litthist.systime.dk/?id=c1239
https://5aarslitt.systime.dk/?id=c855
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• Caspar Eric: Jeg refresher i 7/11 (2014) 

• Sofie Diemer: LOL-LITA (2016) 

• Lone Hørslev: Alt er data, 2018 

• Lone Hørslev: Mere data, 2018 

 

Sekundær litteratur 

• Sune Weile m.fl.: Undergang, Dansklærerforeningens forlag, 2021: 

Når Intelligensen tager over, s. 139-145 

• Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2022 

• Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs, Systime, 2022 

• Efterkrigsmodernisme – eksistentialisme, c489 

• 60’er-modernisme, p174 

• Katrine Haaning m.fl.: De seneste fem års litteratur, introduktion, 

p282, Systime, 2022 

Derudover lærerproduceret PP og materiale i undervisningen 

 

 Angivelse af antal sider/procent og forløbets samlede undervisningstid og 

fordybelsestid 

 

• 18 timer undervisning 

• 6 Fordybelsestimer 

• 10 % omfang 

 

 

Arbejdsformer klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, Diskussion, 

dialog, IT 

 

 

 

 

https://5aarslitt.systime.dk/?id=c515
https://5aarslitt.systime.dk/?id=c743
https://litthist.systime.dk/?id=c489
https://litthist.systime.dk/?id=p174
https://5aarslitt.systime.dk/?id=p282

	Undervisningsbeskrivelse

